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Z poród miast polskich adne nie ma tal< obszernej litera-

tury jak Kraków, mimo to jednak pojedyncze epoki jego

dziejów wykazuj jeszcze liczne braki w ogoszonych ródach
i monografiach tak, e skrelenie obrazu jego przeszoci jest

moliwe nierównomiernie co do dokadnoci w poszczególnych

epokach, szczególniej co do XVlil wieku. Dziea Ambroego
Grabowskiego, wydawnictwa Kodeksów dyplomatycznych

i Praw i przywilejów Krakowa Franciszka Piekosiskiego,
kontynuowane przez prof. Stanisawa Krzyanowskiego,
Sprawozdania Komisyi dla badania historyi sztuki Akademii
Umiejtnoci, wydawnictwa Towarzystwa mioni-
ków historyi i zabytków Krakowa stanowi gówne
róda, obok tego cay szereg monografij i wydawnictw histo-

rycznych — ale publikacye te, bogatsze do redniowiecza, szczu-

plejsze do czasów nowszych, dostarczaj nierównomiernego ma-

teryau co do zbadania pojedynczych epok i potrzebuj jeszcze

koniecznie conajmniej uzupenienia ich materyaem archiwalnym

XVIII w. Materya to obejmujcy setki tomów, a zbadanie go

nawet powierzchowne przechodzi siy jednego czowieka. Z tego

powodu praca niniejsza w rzeczach dotyczcych XVIII w. nie

moga oprze si na tylu ródach, co w opracowaniu innych

wieków. Opieraem si na drukowanych ródach, starajc si

o skrelenie przeszoci Krakowa na tyle dokadne, o ile to jest

moliwe przy dzisiejszym stanie literatury dotyczcej Krakowa,

a w miar monoci staraem si wypeni braki materyaem

rkopimiennym krakowskiego archiwum miejskiego aktów da-

wnych i archiwum aktów grodzkich i ziemskich w Krakowie.
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Co do illustracyj wzgldy na koszt wydawnictwa wymagay
uycia przedewszysti<iem klisz bdcych ju w posiadaniu wy-

dawcy, uzupeniono je jednak w miar monoci. Podziko-

wanie skadam Dyrekcyi Muzeum Narodowego, Towarzystwu

mioników historyi i zabytków Krakowa, oraz W. P. Józefowi

Muczkowskiemu za poyczenie kilkunastu klisz. — Szczególn

uwag zwróciem na dawne plany, pomijane dotd w przewo-

dnikach i opisach Krakowa. Poniewa nie dochoway si plany

starsze nad wiek XVII, przeto dawniejsz topografi staraem

si owietli w drodze rekonstrukcyi, rysujc plany na podstawie

zachowanych ladów i dokumentów.

Klemens Bkowski.

Sprostowanie omyki:
Na str. 251. pod rycin ma by: Portret z grobowca biskupa Trzebickiego.
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ROZDZIA I.

Geologiczne podoe - lady dyluwialne — nlliiwiuni — pozostaoci z epoki przed-

historycznej — znalazki z rónych epok prawieku — relacye staroytnych o narodach

pónocnych — ich drogi przez Sowiaszczyzn — relacya podrónika arabskiego —
legenda o Kraku i Wandzie — nieuzasadniona hipoteza czeskiego pocztku — missye

wielkoinorawskie — wprowadzenie kultury przez duchowiestwo — kalendarze, za-

piski historyczne — pocztki kronikarstwa - pocztki budownictwa — pierwotny

wiejski charakter osady i jej ewolucya -- powstawanie miasta - organizowanie

osady w gmin.

Gospodarka publiczna, obejmujca coraz szersze krgi, wicej, ni
dawniej, w przyszo patrzca, oparta o wiksz ni dawniej po-

moc spoeczn i zasoby, ujmuje Wis i jej dopywy w kamienne okowy
nadbrzene, kieruje stosownie jej bieg, a zyskujcy na wartoci grunt nad-

brzeny oddany zostaje postpowej kulturze; wszystko to zmienia z gruntu

sytuacy i fizyonomi i jak niedugo znikn romantyczne wyrwy, wikliny

i skrty rzeki, tak samo zagin wiiiska, moczary, niegdy trzcin i sito-

wiem szumice, wyniesie si do reszty ptactwo wodne, znikn nadbrzene

cliaty rybackie i myny, a z nimi tradycya dawnego brzegu i sposobu y-
cia. Intenzywna dzi praca nad brzegami Wisy i Rudawy sprowadza szybkie

zmiany; prowadzono t prac i dawniej, ale tak sabo, e dajce si stwier-

dzi tysiclecie istnienia Krakowa nie sprowadzio tyle zmian, ile ostatnich

lat kilkanacie, ale w kadym razie zdziaao tyle, e zataro pierwotne lady,

a archeolog z trudem odszukiwa musi dawn topografi i fizyonomi
miasta. Gruzy, odpadki i nasypisko przykryy grub warstw miejsce pier-

wotnej siedziby podwawelskiej. Gdziekolwiek gbiej si kopie, natrafia si
na piaski i napywy alluwialne i wiry rzeczne, caa równina w okolicy

ujcia Rudawy, Prdnika, Dtubni i Wilgi jest paszczyzn, po której nie-

gdy w rozmaitych skrtach pyna Wisa, Wilga i Rudawa, omijajc tylko

niewiele wyszych skalistych punktów, jak Wawel, Skaka i kilka ukrytych

dzi pod nasypiskami niskich ska, nanoszc mu, piasek i wir, które

powoli podnosiy tu i owdzie swym napywem poziom nadbrzenych
moczarów i tworzyy w nich wysze suchsze miejsca, jak wyspy.

Pod t zewntrzn skorup Krakowa i przedmie tkwi skalista pod-

stawa, naleca do formacyi wapiennej, Bonie i Podgórze spoczywaj na

iach epoki trzeciorzdnej. Z historyi ziemi tego obszaru pozostay dotd
niektóre widoczne oczom geologa wiadectwa.

K. Bqkow.^ki. Dzieje Krakowa. '



Wszystkie pokfady Krakowa i najbliszego obszaru s osadowemi
dzieami olbrzymiego przecigu czasów, w których morze zalewao te oko-

lice i odpywao, pozostawiajc osady, wracao znowu kilkakrotnie, a przy-

nosio za kadym razem nowe utwory i nowe zniszczenie. Pomidzy je-

dnym a drugim takim zalewem upyway tysice lat, w których po wy-

schniciu wody i po osadzeniu si jej zawartoci w formie pokadu,
wyrastay na powierzchni roliny i zwierzta ldowe, a tych lady znaj-

duj si w nastpnych osadach póniejszego zalewu. Ostatni zalew nastpi
jak si zdaje, w epoce zwanej mioceskiej; odtd ju pokady okazuj
stale ldowy charakter. Bezporedni lad dziaania morza w samym jdrze

Krakowa, ju po ustaleniu si dzisiejszej powierzchni, odkry prof. Dr.

AIth ') przy badaniu Smoczej Jamy na Wawelu. „Powstanie jaskini Smocz
Jam zwanej, odnosi si do czasów czysto geologicznych, kiedy caa
równina rodkowej Europy, a z ni take okolica Krakowa jeszcze byy
zalane morzem pónocnem, z którego teraniejszy Wawel, Krzemionki

i inne skay wapienne tej okolicy sterczay jako mae skaliste wyspy,

o których strome brzegi amay si bawany ówczesnego morza. Wówczas
istniaa ju w miejscu teraniejszej jaskini szczelina, sigajca poniej po-

wierzchni morza, tak, e bawany do tej szczeliny wdzierajce si, dla jej

wanie wskoci z tem wiksz sil uderzay o jej ciany i sklepienia,

rozszerzajc j i sprawiajc owe wyrane wypukiwania".

Formacye geologiczne okolic Krakowa maj dla niego niezmierne

znaczenie, zwaszcza praktyczne; blisko omów wapiennych w Krze-

mionkach, porfiru w Mikinie, jedynego obok melafiru koo Tenczynka

i Filipowie produktu wulkanicznego, a nie osadowego w okolicy, marmuru
w Dbniku, gliny na cegy i dachówki w najbliszem ssiedztwie, wgla
od Tenczynka na zachód, dostarczaj miastu niezbdnego materyau do

bruków, budowli, opau i przemysu.

Na szczególniejsz uwag zasuguj ostatnie dwie epoki uksztatowa-

nia si powierzchni i ycia ludzkiego na niej, to jest epoka zwana allu-

wium, której od tysiców lat przedueniem jest teraniejszo i epoka

bezporednio przed ni, zwana dilluwium. Im dalej w stecz w przeszo
zapuszcza si badania, tem wicej znajduje si na obszarze Polski wód
i miejsc bagnistych. Nauka wykazuje, e byo to skutkiem niewyjanionych

jeszcze, ale niewtpliwie stwierdzonych zmian klimatycznych, które w od-

legych czasach zaszy, a doprowadziy obnienie ciepoty a do zupene-

go pokrycia lodami i niegiem caego rodka Europy. W miar podno-

szenia si napowrót ciepoty staczay si lody i lawiny z gór a z niemi

gazy górskie w doliny, i std spotykamy wród pól i lasów olbrzy-

mie nieraz gazy kamienia, pochodzcego z odlegych o setki mil miej-

') Dr. AIth Aloj.: Sprawozdanie z bada w tak zwanej Smoczej Jamie na Wa-
welu. (Zbiór wiad. do antrop. I<raj. T. 1. Kraków 1877).



scowoci; o powodziach, po stajaniu tej olbrzymiej masy lodów pozostaa

tradycya u wszystkich prawie narodów w postaci podania o potopie.

Liczne poi\lady wiru i piasku, starcie modszych pokadów po-

przednich formacyj i obnaenie starszych, s wymownymi dowodami pra-

cy lodowca i jego wód w okolicach Krakowa. W tej epoce ustaliy si
wody pynce. Z epoki tej znaleziono w Krakowie i w najbliszej jego

okolicy szcztki wygasych ju gatunków zwierzt, jak: mamuta przy ko-

paniu fundamentów pod koszary przy ulicy Dugiej, na Zwierzycu, Krze-

mionkach i w korycie Wisy przy jej pogbianiu — niedwiedzia jaski-

niowego w jaskiniach okolicznych i t. d. a koci dyluwialnego nosoroca
zawieszone u wejcia do katedry na Wawelu, musiay by niewtpliwie

gdzie niedaleko znalezione. ')

Z ustpieniem lodów przybra klimat charakter mniej wicej dzisiej-

szy, zwierzta dyluwialne czci wyginy, jak mamuty i t. p. inne, jak

ren, wywdroway na pónoc i dotrwary do dzi w okolicach arktycznych.

Siy przyrody dziaaj jednak po dawnemu, woda opadowa i rzeczna osa-

dza nowe pokady wiru, piasku, gliny, wiatr przenosi rozpylone piaski

i pyy ilaste, które tworz w czci pagórkowat okolic Krakowa, dobrze

wszystkim znane óte, niewarstwowane pokady gliny. Pokrywa alluwialna

wynosi w Krakowie okoo 8 do 16 metrów, obok rogatki mogilskiej spo-

tykamy pod ni ju pytko piaski dyluwialne. Bonie, Podgórze maj
równie cienk pokryw dyluwialn, pod któr spoczywaj iy epoki trze-

ciorzdnej -).

Pagórki okoo Krakowa — bo trudno je nazwa górami — nie od-

znaczaj si ani zbytni wysokoci, ani rozlegoci, nie maj wic wpy-
wu na klimat miejscowy, ani nie posiadaj róde. Przewanie wapienne

su za kamienioomy, lub pokryte ziemi su rolnictwu. Wysoko
tych pagórków wynosi koo 50 do 100 metrów ponad poziom Krakowa
(250 do 350 ponad poziom morza).

Topografi rzek i znaczenie dla ludnoci mona skreli dopiero od

epoki historycznej. Co do Wisy i dopywów jej w czasach przedhisto-

rycznych, mona tylko stwierdzi, e doliny Wisy i Rudawy istniay ju
za dyluwialnej epoki, e obie rzeki pyn przez zagbie trzeciorzdne,

które sobie tylko tu i ówdzie wyrównay, ale ich nie utworzyy, podobnie

Prdnik wyej od pónocy i Wilga z drugiego brzegu Wisy wpadajca.

Rzeki byy pierwszemi drogami komunikacyjnemi, nad niemi te naj-

pierw powstay osady ludzkie. To te brzegi Wisy i jej dopywów wiadcz

') Podobnie wisiay koci mamuta dawniej na kociele w. Szczepana w Wie-
dniu i na katedrze we Wrocawiu.

) „Atlas geol Galie. wyd. Akad. Umiej." (zeszyt 3, opra, przez Dr. S. Za-

rcznego (Kraków 1894);

Wiszniowski Tad. Dr. „Szkic geol Kr. i okolic" (Lwów 1900).

Bibliografi geologiczn Krakowa i okolic po rok 1909 podaje Zygmunt
Roen: Dawne lawy W. Ks. Krakowskiego Kraków 1909.

1*



wykopaliskami, e od prastarych czasów byy osadami zasiane, a jedn
z nich byl Kraków u zbiegu Wisy i Rudawy. Te rzeki tworzyy komuni-

kacy, dostarczay ryb, daway sil poruszajc myny, a cho grone ich

wylewy nieraz zapewne niszczyy ca osad, dogodno ich bliskoci ska-

niaa do trzymania si obranego miejsca i odbudowania siedzib, zwaszcza,

e ssiednie wzgórza daway schronienie przed powodzi i tworzyy pun-

kta atwo obronne przed nieprzyjacielem, z czasem za liczniej rozrodzona

ludno zacza i rzeki ujmowa w karby na swój poytek i bezpiecze-

stwo, bieg jej, pierwej tylko od si przyrody zaleny, zacz ulega wpy-
wowi tam, waów i jazów.

Najdawniejszy lad istnienia czowieka spotyka si w epoce dyluwial-

nej, zwanej epok kamienia krzesanego, upanego, starokamienn

(paleolityczn), bo w niej obywa si czowiek kawakiem krzemienia,

jako broni i narzdziem, koci, rogiem, i nie zna zupenie kruszców.

Epoka ta pozostawia lady i na ziemiach sowiaskich w Czechach, Mo-
rawii i Polsce od róde Wisy ku górom ojcowskim.

Z póniejszych czasów spotykamy znalazki dowodzce, e czowiek

umiejtnie obrabia i wierci kamienie, aby stworzy sobie z nich wygo-

dniejsze narzdzie, jak: ostrze dzidy lub noa, mot, siekier, urabia z gli-

ny naczynia rcznie i wypala je na swój uytek, — epok t nazywaj
epok kamienia gadzonego, nowokamienn, (neolityczn) pod ko-

niec której nauczy si czowiek dobywa mied i mieszajc j z cyn two-

rzy bronz na narzdzia, a w ten sposób przechodzimy w nowsz epok
kruszcow, któr dzielimy dalej w miar pojawienia si nowego kruszcu

w powszechniejszem uyciu czowieka, na epoki: bronz u i elaza.
Na podstawie rónych danych wstawiaj uczeni epok neolityczn

dla ziem sowiaskich w lata 5000 do 2000 lat przed Chr. poczem uycie

bronzu wchodzi coraz wicej w uycie, a nastpnie elazo.

Gównemi skadnicami resztek dzie rki ludzkiej, dajcych pewne

wyjanienie o owych czasach, s jaskinie i groby. Pierwsze byy naj-

dawniejszemi mieszkaniami i w nich pozostay resztki koci zwierzt spo-

ytych, narzdzi i naczy, drugie, obok skadanych w grobie ozdób, bro-

ni, narzdzi, przynosz wyjanienie co do stanu duchowego owych ludzi,

mianowicie dowód wiary w ycie zagrobowe podobne do doczesnego,

skoro nieboszczykowi dawano bro lub narzdzia. Groby podaj take
lady zmiany ras ludzkich, lub ich obyczajów na pewnych miejscach, bo

widzimy, e po najdawniejszej epoce, w której nieboszczyka skadano w gro-

bie, spotykamy nastpnie ju od koca neolitycznej epoki na ziemiach

sowiaskich wogóle, a polskich w szczególe, obyczaj ciaopalenia
i skadania popioów w urnach i grobach, obok narzdzi i ozdób, trwa-

jcy a do zaprowadzenia chrzecijastwa ').

') Rozrzucone po rozmaitych monografiach szczegóy prehistoryi Polski zebra
pierwszy w ogólny obraz Dr. Czermak w 1 T. „llliistr historyi Polskiej" (Wiede 1906).



Istniej dowodne lady, e Kraków i najblisza okolica od najda-

wniejszych czasów byy siedzib do licznej ludnoci w prawieku.

Okoliczne wzgórza Krzemionek, Mnikowa, Czerny, a zwaszcza Oj-

cowa '), posiadaj kilkadziesit jaski, które byy najdawniejszem mieszka-

niem tubylców i zachoway wiadectwa ich pobytu i kultury w resztkach

naczy, narzdzi i broni, znajdywanych przy poszukiwaniach w tych ja-

skiniach.

W Smoczej Jamie nie znalaz prof. AIth ladów ani zwierzt, ani

czowieka dyluwialnego: „sposób, w jaki znalezione tu koci zwierzt do-

mowych pomieszane s z czerepami glinianemi i uamkami naczy szkla-

nych, dowodzi, e dopiero w nowszych czasach czowiek tu zamieszka

i owe koci zwierzt domowych tu skada".

W jaskiniach niedaleko Ojcowa znaleli J. Zawisza, G. Ossowski

i J. S. Czarnowski, w grocie Lisionce pod Czern, archeolog Oskar Grube

i A. Kirkor liczne szcztki zwierzt dyluwialnych. Liczne te wykopaliska

znajduj si w Akademii Umiejt., czaszka jednego z niedwiedzi jaskinio-

wych Ojcowa znajduje si w Muzeum Brytyjskim w Londynie, cz
w Berlinie i Wrocawiu. Czowiek, jak si zdaje, nie przebywa w t\'ch

jaskiniach wspóczenie, lecz gównie póniej, w epoce neolitycznej, kiedy

ju ludno umiaa kamienie gadzi i nadawa im rozliczne formy do

uytku praktycznego.

W jaskiniach okolic Krakowa mona si spodziewa jeszcze wielu

odkry, gdy wiele jeszcze jaski nie byo dotd badanych. W Wgrzcach,

Krzesawicach i Grbaowie znaleziono groby szkieletów siedzcych -),

w Kwaczale grób nieciaopalny '), dalej liczne cmentarzyska z póniejszej

epoki ciaopalnej w Babicach, Kwaczale, Modlnicy, Brzezin, Popówce,

Zielonkach.

Co do pierwotnych mieszka, to obok jaski, osiadali pierwotni

mieszkacy najchtniej nad wodami, dajcemi atwo komunikacyi, ko-

rzy ryboóstwa, obron, o ile mieszkanie dao si wod otoczy. Std
pochodz znajdywane resztki i lady tak zwanych mieszka nawodnych,

czyli palowych, wznoszonych wród rzek, jezior, trzsawisk na palach,

dostpne z brzegu po mostku. lady takich mieszka nawodnych na

ziemiach polskich znaleziono w kilku miejscach, a najbliej Krakowa pod

Kwacza w Chrzanowskiem. By moe, e byy one i w Krakowie, gdy
zbieg Wisy i Rudawy oraz liczne ich ramiona boczne i trzsawiska na-

') G. Ossowskiego sprawozdania tycli bada w Zbiorze wiadomoci do antro-

pologii Al<ad. Umiej. Krak i w Pamitniku Akad. Um. wydz. matem. Xi o jaskiniach

Mnikowskich w Sprawozdaniach komisyi fizyogr. T. XVII.

) W. Demetrykiewicz: „Neolityczne groby szkieletów t. zw. siedzcych w Prze-

myskiem i Krakowskiem" (Materyaty antrop. archeol. T. III. Kraków 1898).

') I. Kopernicki: O grobie nieciaopalnym na cmentarzysku w Kwaczale (Zbiór

wiad. do antrop. T. I. Kraków 1877.

A. H. Kirkor: Badania archeol. w okolicach Babic i Kwaczay. (Rozpr. Wydz.

Fil. T. 1.).



daway si do budowy takiej — nie znaleziono jednak adnychi na to do-

wodów.
Mieszkania nadziemne robiono w jamach krytych lub w niskich, na

pó w ziemi utopionych chatach z chrustu wykadanego glin, a krytych

som, wiklin, albo podobnym materyaem, z których w Krakowie oczy-

wicie lad zosta nie móg.
Byy to mieszkania rodzin. Ale dochoway si lady wikszych kon-

strukcyi kamienno-ziemnych, rodzajów warowni, zwanych w nauce i przez

lud tradycyjnie grodziskami, które byy dzieem pracy zbiorowej i suyy
celom zbiorowym, jako miejsce obrony wspólnej, a moe sdów i nabo-

estwa. Znaleziono ich lady w Chrzanowskiem pod Paza, Libiem
i na górze Bukowicy — najblisze Krakowa mieci si na wzgórzu za kla-

sztorem Tynieckim zarose lasem, niestety dotd nie zbadane przez niko-

go, — podobnie jak dotd nie zbadano prastarych kopców Krakusa

i Wandy '), o których nie moemy nawet w przyblieniu poda, czy stoj

od tysica czy paru tysicy lat, czy s grobowcem, czy pomnikiem, czy

gór ofiarn lub stranic.

Groby s najbogatszem ródem znalazków. Z nich wykopano w oko-

licy Krakowa sporo bronzowych wyrobów, szpil, fibul, naramienników itp.

wyrobów elaznych i zabytków ceramiki, urn, dzbanów i mis; wiadomoci
o nich rozrzucone po rónych monografiach nie zostay w cao zebrane.

Wtaczanie dziejów Krakowa w zachodni system epok bronzu, elaza, hal-

sztadzkiej, lateskiej i wdrówek ludów, na podstawie sporadycznych wy-

kopalisk, nie da si uzasadni dotychczasowymi znalazkami, zwaszcza, e
poczyniono je przewanie dawniej, w mniej krytyczny sposób. Co do same-

go Krakowa to w muzeum XX. Czartoryskich znajduje si mot kamienny

wykopany przy braniu fundamentu pod filar zgorzalego w r. 1850 kocio-

a Dominikanów, w zbiorach Akademii Umiej, kilof kamienny ze Zwie-

rzyca i motek kamienny z Krzemionek.

W r. 1908 przy wojskowych robotach ziemnych na górze w. Broni-

sawy znaleziono pozostaoci po siedzibie przedhistorycznego czowieka,

którego narzdzia krzemienne leay pomieszane z uamkami czci zw-
glaych koci rónych zwierzt i zbów, gównie mamuta. Punkt, gdzie

znaleziono koci i krzemienne narzdzia, nie by gówn siedzib przedhi-

storycznego czowieka; znajdowaa si ona prawdopodobnie znacznie wy-

ej, a woda spywajca z góry znosia spotkane resztki, które stopniowo

pokrywaa póniej modsza dyluwialna glina. Koci i krzemienne narzdzia

znaleziono na wysokoci okoo 290 m. nad poziom morza na przestrzeni

okoo kilkudziesiciu metrów kwadratowych. Do gabinetu geologicznego

zebrano resztki przynajmiej 4 indywiduów mamuta, midzy niemi zb bar-

') Kopiec Wandy przekopa kolo r. 1890 naczelnik ekononiatu miejskiego w Kra-

kowie T. Kuakowski lecz nic nie znalaz — nic dziwnego, gdy takie kopanie musi

by ostronie robione z troskliwemi poszukiwaniami najdrobn ejszych okruszyn.



dzo modego mamuta i koci innych zwierzt. Narzdzi krzemiennych

znaleziono ogromn ilo, jak groty, skrobacze, bardzo ostre noe, inne

ju stpione. Znaleziono duo wiórów i okrzesków kamiennych, które

powstay przy fabrykacyi narzdzi, widocznie na miejscu prowadzonej.

Narzdzia przechoway si przewanie bardzo dobrze. W warstwie zawie-

rajcej te resztki odkryto dalej mnóstwo drobnych uomków zwglonego
drzewa, jednake nie natrafiono dotd na same ogniska; nie natrafiono

te na adne lady keramiki, ani na wyroby, któreby wiadczyy o wyszym
stopniu kultury, tak, e cay ten znalazek odnie naley do górnego pa-

leolitu, to jest do czasów, kiedy u nas yy jeszcze liczne mamuty, noso-

roce i ich towarzysze.

Usiowano wycign jakie wiadomoci o przodkach naszych z pisa-

rzy rzymskich, greckich i bizantyjskich, piszcych tu i owdzie o narodach

pónocnych, ale z tych wiadomoci nic konkretnego wydoby nie mona,
bo narody sowiaskie znane s pod t nazw dopiero od Vi wieku, a j-

zyk ich uznany za naleny do rodziny europejsko aryjskiej wiadczy o ich

prastaroci w Europie — trzebaby wic udowodni cigo genealogiczn,

czyli tosamo etnograficzn Sowian z owymi rónie nazywanymi naro-

dami, wymienianymi przez staroytnych na pónocy, jak gelony, budiny,

neury, gety, i t. d. „a kade z tych imion jest cyfr niewiadom, z któr
nie wiedzie co pocz" '), tem bardziej, e Grecy dostawali nazwiska lu-

dów pónocy z drugich rk, zapewne od kupców przekrcone i dalej je

przekrcali w pimie, nie majc odpowiednich znaków na oddanie odr-
bnych brzmie nazwisk obcych.

Niektórzy dawni historycy przypuszczali, e wzmiankowane przez

Ptolemeusza miasto Karrodunon byo Krakowem, jednake okrelenia Pto-

lomeusza, nawet po rozmaitych próbach rektyfikacyi pooenia geogra-

ficznego, podanego przez niego, dadz si odnie take do innych miast

w znacznej odlegoci, tak, e w przypuszczeniu tem nie mona upatrywa

adnego prawdopodobiestwa. Grecy i Rzymianie odbywali podróe a do

Batyku po bursztyn '-). Wykopaliska ich monet, urn, wyrobów i grobów

wskazuj, e ju od V. wieku przed Chrystusem zapuszczali si nad Ba-
tyk, e drogi wiody ich przez Alpy, Morawy, Szlsk i Wielkopolsk, lub

nad Dnieprem, Dniestrem ku pónocy. Okolice wic w których Kraków
pooony, leay poza temi drogami, moe i tu jednak kiedy jaki kupiec

si zapuci, bo i w samym Krakowie, w dawnym ogrodzie Krzyanowskie-

go (ul. Kolejowa) znaleziono monet z czasów Rzpitej rzymskiej z napi-

sem : C. Junius C. F. Roma, oraz w okolicy znajdywano monety rzymskie

z czasów imperatorów. Po zdobyciu Tracyi przez Trajana podróowali

Rzymianie drog nad Dniestrem i Sanem ku porzeczu Wisy, oraz jak si

zdaje przez Stary Scz, które to drogi wskazuj sporadyczne znalazki.

') Tadeusz Wojciechowski: Chrobacya — Kraków 1873.

') I N. Sadowski: Drogi handlowe greckie i rzymskie.
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W muzeum Narodowem znajduje si pikny miecz brzowy najprawdopo-

dobniej rzymsi<i, wyi\opany niedawno w Wyciach.
To jednak na pewno mona twierdzi, e przynajmniej w ostatniej

epoce prawieku, po epoce t. zw. wdrówki ludów, Kraków istnia jako

stacya handlowa ju pod t nazw, skoro znal go geograf arabski kolo

roku 960 po Chrystusie.

Ta protohistoryczna osada podwawelska moga by tylko rolnicz

i co najwyej poredniczk w handlu : soli wielickiej, ryb, futer, stacy

dla wymiany tyche i moe jeszcze kruszców na najniezbdniejsze narz-

dzia, moe czasem partyi bursztynu, sprowadzonego Wis z dalekiej pó-
nocy i wreszcie niewolników. Handel prymitywny, czyli bezporednia wy-

miana wzajemna wytworów pracy, istniaa i w osadach wycznie rolni-

czych, n. p. garncarstwem, kowalstwem nie trudni si kady, lecz jeden

z mieszkaców osady zaopatrywa innych w te wytwory swej pracy,

w zamian za inne. Taki wiejski rzemielnik prowadzi rzemioso ubocznie

przy uprawie roli, bo przy niskiej cywilizacyi potrzeby wyrobów byy tak

mae, e nie mogy stworzy osad wycznie rzemielniczych i handluj-

cych. Kady kraj jednak w miar warunków przyrody mia pewne przed-

mioty, których nie posiada kraj inny, co prowadzio do wymiany wza-

jemnej, czyli do prymitywnego handlu.

Rzymianie nabywali od Germanów konie, psy gocze, bydo, szynki

niedwiedzie, futra, skóry i niewolników, przynoszc w zamian wyroby

metalowe. Podobnym jak Germanie towarem musieli handlowa i Sowianie.

Graniczni Germanowie dostawali i podawali towary dalej innym

szczepom, a bursztyn nadbatycki musia przechodzi z rk sowiaskich

do germaskich, nim si dosta do kupca rzymskiego.

Okres wdrówek ludów, jako okres wojen, wstrzyma rozwój chwi-

lowo, lecz nie zniszczy zupenie handlu, jako koniecznoci zaspokojenia

potrzeb.

Koo r. 960, jak wyej przytoczylimy z ibrahima, „do grodu Pragi

przychodz z grodu Krakowa I^usy i Sowianie z towarami", widocznie

wic i zewntrzny handel spotnia, jeeli kupcy puszczali si w tak da-

lek podró z Rusi. Handel Krakowa z Rusi utrzymywa si dugo, bo

jeszcze za Krzywoustego wspomina Gallus, e Polska jest oddalona od

dróg obcych i znan jest tylko kupcom dcym do Rusi.

Wszystkie narody i stare miasta nie znajc swych waciwych poczt-

ków wywodz je z legend. Tak samo i co do Krakowa przytaczaj rednio-

wieczni kronikarze podanie, e waleczny Krak mia zabi smoka gnied-
cego si w jaskini Wawelu i trapicego ludno okoliczn, zapanowa
nad okolic i zaoy miasto od jego imienia przezwane. Ogromna mo-

gia na Krzemionkach, dotd nie zbadana we wntrzu, ma by jego pomni-

kiem grobowym. Od wieków rednich nazywano j zwykle „Rkawka",

a nazw t znowu tumaczono legend o wdzicznym ludzie, który nawet

w rkawach nosi ziemi na mogi bohatera. Opowiada dalej legenda.



e modszy syn Kraka, zwanego z aciska Krakusem, Lech, chcc tron

osign, zabi starszego brata Kraka, a gdy po latach zbrodnia si wy-

daa, zosta wygnany a panowanie obja siostra, Wanda. O tej baamutnie

opowiadaj raz, e nie chcc wyj za ksicia niemieckiego, rzucia si do

Wisy, a wic unikna przemocy, drugi raz, e wojsko owego ksicia na

widok jej nie chciao walczy; wtedy ksi (Rytygier) rzuci si na miecz,

Wanda zwyciya, a na podzikowanie bogom zrobia, pogaskim zwy-

czajem, ofiar ze swego ycia, topic si w Wile, lud za usypa jej po-

dobn jak ojcu mogi w miejscu znalezienia jej ciaa. Stojce dotd mo-

giy Kraka i Wandy (druga z nich ju w XIII w. zwana Clara tumba,

„sawna mogia", pod wsi .\'\ogi) zdaje si jakby naprowadzay na jaki

wtek historyczny, na osoby rzeczywiste, choby nie w rolach opisywa-

nych przez legendy. W kadym razie w zaraniu naszych dziejów siedziao

tu plemi Wilan, którego panujcym móg by Krak. Podania wyej
wspomniane w upikszonych przeróbkach póniejszych kronikarzy nie s
wcale powizane: niewyjanione bratobójstwo (Kain i Abel, Romulus i Re-

mus) nieusprawiedliwione samobójstwo Wandy, zabicie smoka, powtarza-

jce si we wszystkich mitologiach, pie kronikarza: „Wanda morzu,

Wanda niebu, Wanda ziemi króluje", zapewne z ust ludu zaczerpnita,

wszystko to wskazuje, e mamy tu nie historyczne, lecz mitologiczne po-

staci, powtarzajce si i u innych ludów, zaczerpnite wic z gbokiej,

moe niegdy wspólnej, przeszoci. .A jednak w tych podaniach jest i co
z prawdziwych zdarze. Krak nie jest nazwiskiem zmylonem, lecz uy-
wanem take i póniej. Nazwa Krakowa moe wic pochodzi od jakiego

Kraka, który go zaoy.
Wiadomo innego kronikarza, e Krak zosta potem wojewod, do-

wodzi, e by osobistoci waniejsz, e móg jaki gród zaoy. Poda-

nie jest starsze od historycznej osobistoci zaoyciela Krakowa, przycze-

piono je do niego, do mogiy, która moe by jego grobem, lub pomni-

kiem. — Niektórzy upatruj w mogiach lad Normannów, którzy rzekami

zapuszczali si w gb Europy, a mogi takich wiele w Skandynawii zo-

stawili. — Gdyby szo o przypuszczaln dat zaoenia Krakowa, to wobec

tego, e Sowianie koo VI i VII w. zaczynaj wystpowa pod pewnymi

ju naczelnikami, wobec tego, e Kraków ju w X. w. by znanym, nawet

Arabom, grodem, a wic od dawna ju istnie musia — naleaoby czas

zaoenia Krakowa wzgldnie istnienia Kraka, oznaczy midzy V\. a IX.

wiekiem po Chr. ').

F. Piekosiski stawia zupenie inne przypuszczenie co do pocztków
Krakowa'-): jest on zdania, e Wisa pyna odwiecznie midzy Wawelem
a Skak i stanowia granic midzy Szlskiem, posiadanym naprzód przez

Wielkomorawców, potem przez Czechów, a midzy Polsk Piastowsk, e

') K. Potkanski: Kraków przed Piastami. Kraków 1897.

') Stary Kraków. Kraków 1901.
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Wawel by tylko dzik ska, a Wielkomorawcy lub Czesi dla zabezpiecze-

nia tej granicy wybudowali gród naprzeciw Wawelu na Skace i dali w ten

sposób pocztek Krakowowi, którego nazwa ma pochodzi od Czecha

Kraka, bo wedug zdania powyszego badacza Polak nazywaby si Kro-

kiem nie Krakiem. Argumenty powysze czci s faszywe, czci zu-

penie dowolne. eby koryto Wisy midzy Skak a Wawelem byo naj-

starszem, jest dowolnem przypuszczeniem, skoro najdawniejsza wiadomo
pisemna widzi Wis w dzisiejszym korycie, które zreszt jest wyrobione

naturalnym pdem. Skaka bya zbyt ma na jakikolwiek gród, w jakim

celu zakadaliby Czesi gród naprzeciw Wawelu, jeeli ten mia by dzik
skal, albo dlaczegoby Polacy, widzc gród czeski naprzeciw, zostawili

swój brzeg bez ochrony i zamiast atwego ubezpieczenia Wawelu zosta-

wili go jako dzik skal? Wreszcie argument lingwistyczny jest mylny, bo

Krak, znany i w podaniach czeskich, po czesku nazywa si Krokiem wa-
nie, a nie Krakiem

!

Od chwili, kiedy zaczynaj si pojawia zapisane daty historyczne

dotyczce Krakowa, moemy dopiero mówi o hi story i jego — ale od

tej chwili przez cae dwa wieki pojawiaj si tylko skpe i oddzielone

nieraz dugimi latami od siebie daty, lub wiadomoci, dla których tylko

z mozoem daty odszuka, albo domyli si mona, tak, e ta protohi-

storyczna epoka Krakowa potrzebuje dla swego wyjanienia wielu analo-

gii, dedukcyj, domysów i porówna z ssiednimi znanymi stosunkami,

aby skreli przypuszczalny stan i rozwój a po czas, kiedy obhtsze za-

piski, dokumenty i zabytki pozwalaj zapisywa stwierdzone, a nie tylko

wydedukowane fakty.

Na pocztku tej mglistej historyi tonie data najwikszej wagi, data

wprowadzenia chrzecijastwa, któremu zawdziczamy pismo, budownictwo

i ca kultur. W katalogu biskupów krakowskich zanotowano przed

r. 1000 biskupów Prohora i Prokulfa. S to imiona prawdopodobnie so-

wiasko-illyryjskie. Liczne wskazówki przemawiaj za tem, e Maopolska

otrzymaa chrzecijastwo znacznie wczeniej od Wielkopolski, a to z po-

udnia, od Wielkomorawców. Ci byli nawracani przez Niemców (822 r.

chrzest Mojmira I.); w r. 864 rozpoczli u nich apostolstwo w sowia-
skim jzyku w. Cyryl i Metody, po mierci tego (885) nastpcy jego,

Gorazd z uczniami, rozbiegli si, gdy papie potpi msz sowiask,
a wpyw kocielny zagarn Niemiec Wiching. Mojmir II. uzyska wzno-

wienie arcybiskupstwa morawskiego i wywicenie 3 biskupów. Granice

pastwa Wielkomorawskiego rozszerzyy si chwilowo na Czechy i nisz
Panoni, a prawdopodobnie i na Krakowskie, bo czeski kronikarz pisze,

e po mierci Mojmira II. Wgrzy, Niemcy i Polacy rozszarpali pastwo
jego. W epoce tej Polacy (907), nad którymi móg panowa który z Pia-

stów, poprzedników Mieszka I., nie mogli siga za Karpaty, jeeli wic
co po pastwie Wielkomorawskiem odziedziczyli, to chyba Krakowskie.

Po klsce wgierskiej w r. 955. odbili Czesi pod Bolesawem I. Morawy
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Wgrom i zajli ziemi krakowsk, co dao potem podstaw do roszcze-

nia sobie praw biskupich nad Maopolsk. Kraków nalea wic do na-

wróconych ju pobratymców przed przyczeniem go do pastwa Chrobre-

go, móg wic mie biskupów przynajmniej misyjnych przed utworzeniem

hierarchii kocielnej polskiej w r. 1000.

Wiele przemawia za tem, e biskupi ci byli sowiaskimi nastpcami

Metodego ') i e obrzdek sowiaski utrzyma si tu jeszcze póniej.

Jeszcze w ksigach liturgicznych XIV. i XV. w. znajdujemy modlitw do

w. Cyryla i Metodego z wyraeniami : „S to wyznawcy bozi, patronowie

i apostoowie nasi, przez których do uczestnictwa w wierze chrzecija-

skiej powoani jestemy" -), która to modlitwa musiaa by wzit z tra-

dycyi lub z ust zwolenników rytuau sowiaskiego. Kocióek w. Salwa-

tora na Zwierzycu przechowywa u siebie tradycy, e mia niegdy

krucyfiks przysany z Morawy pierwszemu polskiemu chrzecijaskiemu

ksiciu, a tradycy t zapisano w XVII w., kiedy uwaano za pewnik

wprowadzenie chrzecijastwa do Maopolski przez Mieszka I., kiedy

mona byo wymyli Rzym, Prag, ale nigdy zapomniane wówczas Mo-

rawy. e chrzecijastwo wczeniej dostao si do Maopolski, tego do-

wodzi porednio take i to, e reakcya pogaska po mierci Mieszka 11.

zburzya ca hierarchi kocieln w Wielkopolsce, a nie zdoaa jej obali

w Maopolsce; syszymy nawet o chwilowym arcybiskupstwie Arona (1054)

w Krakowie. Dowodzi to, e koció zapuci tu by gbsze, bo starsze,

korzenie.

Wprowadzenie chrzecijastwa — nie ju dawne przypuszczalne chwi-

lowe apostolstwo wielko-morawskie — ale staa siedziba biskupa i kleru

przyniosy stosunki blisze i czstsze z zagranic, a tym zawdziczamy

przedewszystkiem pismo i budownictwo.

Obok ksig liturgicznych mia Koció niezbdny dla siebie kalendarz.

Ten przywieziono oczywicie z zagranicy. Zapisywanie zdarze waniejszych

zawdziczaj rednie wieki wycznie duchowiestwu, które notujc w ka-

lendarzu rocznice mierci dobroczyców, za których modli si naleao,

wybór biskupów, mier ich, mimichodem zaczo take notowa obok

krótko i waniejsze zdarzenia dziejowe. Zwyczaj ten dosta si wic i do

nas, a on da pocztek rocznikom i kronikom póniejszym.

W ten sposób powstay roczniki Fuldajskie, Korbejskie, Koloskie i t. d.,

z których jaki odpis dosta si do Polski bardzo wczenie, prawdopo-

dobnie równoczenie z chrzecijastwem, a najstarsze polskie zapiski no-

') Potkaski Karol „Kraków przed Piastami" (Kraków 1897); tene: „Granice

biskupstwa krakowskiego" (Rocznik krakowski t. 4);

Abraliam Wiad. „Organizacya ko. w Polsce do 12 w." (Lwów 1890); i „Po-

cztek biskupstwa i kapituy katedr, w Krakowie" (Rocznik krakowski t. 4);

Gumplowicz Maks. „Pocztki biskupstwa Krak." P. h. 1905, V;

Parczewski A. „Prohor i Prokulf." P. h. 1907, IV.

') Maecki Ant. „Kocielne stosunki w pierwotnej Polsce" (Lwów 1876).
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tuj w dalszym ich cigu najpierw : Dubravca venit ad Mesconem, Mesco

dux baptisatur, potem przybywaj notatl\i o w. Wojciechu i inne krajowe,

bardzo si\pe zreszt '). Jednym z najstarszych rocznil\ów jest l<rakowsl<i.

Prowadzono go na Wawelu, bo tu bya siedziba kapituy i biskupa (prawdo-

podobnie i kancelarya ksica utrzymywaa jaki rocznik, bo gdy papie

wysya delegata do Polski celem zbadania cudów w. Stanisawa da mu
instrukcy, „aby zbada ksik kronik do tej sprawy z archiwum ksicia

polskiego").

Zaginy niestety czciowo te roczniki, ocalaa tylko cz zapisek,

którym zawdziczamy mono ustalenia chronologicznego gówniejszych

dat, gdy bez nich opisy kronikarzy, jak Galla, Kadubka, niepodajce

adnych dat, wisiay w nieokrelonej przestrzeni lat. Prawdopodobnie

i kronika Galla powstaa na zamku krakowskim.

Najdawniejsze do niedawna znane daty do historyi Krakowa byy:

zapisane u czeskiego kronikarza Kosmasa przed rokiem 1000, odebranie

Krakowa Czechom przez ksicia polskiego i rok 1000, w którym Bolesaw

Chrobry, organizujc koció polski, ustanowi w Krakowie katedr bisku-

pi, oraz owa stara zapiska krakowska, wymieniajca dwóch biskupów

krakowskich przed rokiem 1000. W nowszych czasach przybya jeszcze

jedna dawniejsza data chronologiczna, mianowicie w jednym z Konstanty-

nopolitaskich meczetów znalaz uczony Ch. Schefer rkopis „Ksigi dróg

i krajów" spisany kolo r. 1066 w Kordowie przez arabskiego uczonego

AL Bekri, w którym znalaz si dawniejszy opis uczonego yda hiszpa-

skiego Ibrachima Ibn Jakoba podróy do sowiaskich krajów"). Z ksigi

tej okazao si, e w chwili podróy Ibrachima koo 960. roku „pastwo
Bolesawa czeskiego rozciga si od Pragi do „Krakwa," „odlegego trzy

tygodniow podró," a wiadomo ta stwierdzia prawdziwo wzmianki

Kosmasa, e Polacy Czechom Kraków odebrali, e „do grodu Fragi (Pragi)

przychodz z grodu „Krakwa" Rusy i Sowianie z towarami," e „ziemia

„Krakwa" graniczy z Turkami (Wgrami)". To s najstarsze pisemne

wzmianki o Krakowie.

Drug zdobycz, któr porednictwu duchowiestwa gównie zawdzi-

czamy, jest budownictwo.
Spoeczestwa pierwotne, bdce zbiorowiskiem rodzin rozsianych

po wielkich przestrzeniach, zaspokajaj potrzeby wasn prac. Dom mie-

szkalny buduje rodzina, co najwyej z pomoc ssiadów. Dopiero gdy

potrzeba zczy ca osad lub kilka osad, czy w celu obrony przed nie-

przyjacielem, czy w celu wykonywania pewnego kultu religijnego, mog
zbiorowemi siami stworzy warowni, lub wityni. Budownictwo za
musi przej dugie czasy prób, dowiadcze, nim ustali si przedewszyst-

') Tadeusz Wojciechowski: O rocznikach polskich, Pam. Ak. Umiej. 1876.

') Wydany w r. 1878 przez Kunika i Rozena w Petersburgu.

Fryd Westberg: „ibrachims Ibn lacubs Reiseberichte iiber die Slawenlande
aus dem Jahre 965". (Wydanie Akad petersb. 1898).
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kiem wtek budowy t. j. przyjcie zasady budowania z drzewa, chrustu,

kamienia, a dopiero z ustaleniem si wtku i wyrobieniem pierwszych

elementów zdobnictwa, malowania i rzeby, moe zrodzi si architektura.

Ludy poudniowe pierwsze postpiy naprzód w budowie, wprowa-
dzajc do budowy trway materyal kamienny, z pocztku gazy trzymajce

si wasnym ciarem t. zw. mury cyklopie, potem rozwijajc coraz bardziej

technik budowlan, wprowadzajc materya spajajcy, zapraw, sklepienia,

a wreszcie pikno estetyczne.

Ludy pónocne uyway materyau drzewnego na swe chaty i wi-
tynie, bdce naprzód zagrodami, ogrodzeniami miejsc witych, potem
przykryte dachem. Materyau trwaego uyto najpierw do budowy grobów,

gównie kamieni niespojonych, lecz zestawionych tylko, pojawiaj si te
i próby sklepienia nad grobami, jednak kamiennych budowli nadziemnych,

wity czy zamków nie znano na pónocy pierwej, a dopiero wpywy
poudnia w historycznych czasach przyniosy pewne wiadomoci budowni-

cze i sztuk robienia zaprawy.

Sowianie przedhistoryczni podobnie uywali drzewa do budowli,

kamieni nie zwizanych zapraw tylko gdzieniegdzie na nasypy, czyli mury
ogradzajce miejsca na warowni przeznaczone, lepili piece i przypiecki

z gliny, podkadali kamienie pod ciany zrobione z gazi i chrustu, glin

poczonych.
Germanie, po zajciu przez Rzymian czci ich kraju i po zbudowa-

niu tam przez Rzymian pierwszych budowli murowanych, przebywali w nich

tylko jako najemnicy, jecy, handlarze, przechodnie, onierze - byy to

miasta rzymskie, Germanie za wiedli ywot jeszcze przewanie wiejski,

ograniczali si do budowy z drzewa, somy i gliny, oraz nasypów z ziemi

i drobniejszych kamieni, bez adnego sztuczniejszego ukadu.

Zajcie terytoryów rzymskich przez posuwajce si szczepy germa-
skie w epoce t. zw. wdrówek ludów nie zmienio na razie budownictwa.

Miasta ulegy rabunkowi i czciowemu nieraz zniszczeniu, zajte przez

najedców straciy jednak charakter miast, bo nie miay odrbnego pra-

wa, ani stanu mieszczaskiego, nie stanowiy osobnego terytoryum s-
dowego.

W epoce tej kultura klasyczna ju upadla w swej ojczynie, tradycye

sztuk i techniki uryway si, a na skrajnych prowincyach przesikaa bar-

barzyskiemi pierwiastkami. Epoka wojen nie sprzyjaa pracy, sza wic
w zapomnienie dawna wprawa.

Budowle murowane wieków rednich, zwane s „opus romanum,"
„mor italico," co wskazuje pochodzenie znajomoci budowniczej od Rzy-

mian. Dugiego czasu trzeba byo, nim ludy pónocne zdobyy sobie

technik budownicz tak, jak staroytni posiadali i nim j odpowiednio

do swych potrzeb rozwiny. Dlatego do IX w. w caej Europie stawiano

kocioy, klasztory, paace, domy, drogi, mosty i fortyfikacye z drzewa,

a ledwo kilka kamiennych zabytków.
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W drugiej poowie XI w. przy bardziej ustalonych stosunkach za-

cza si budzi i rozwija budownicza przedsibiorczo, która daa po-

cztek redniowiecznej przewanie religijnej architekturze.

Budownictwo obronne brao znów pocztek powolny z potrzeby

lepszej obrony przed zaczepnymi ssiadami. Gdzie byy wzory rzymskie,

jak w Germanii, tam z nich wzór czerpano.

Dopiero znacznie póniej zaczto w obrbie murów wznosi i bu-

dynki mieszkalne murowane, w wieku XIII miasta byy jeszcze przewanie

drewniane, gdzieniegdzie miay mury obronne, lub zamek.

Do Sowiaszczyzny drewnianej moga wic znajomo murowania

doj z poudnia, z Rzymu, przez Czechy i Niemcy — z Bizancyum przez

Ru ').

W r. 863 ksi Rocisaw sprowadziwszy z Bizancyum w. Cyryla

i Metodego wzniós podobno murowane kocioy, zapewne kaplice pod

kierunkiem apostoów obeznanych ze sztuk budownicza bizantyjsk.

W IX wieku zaczli i ochrzczeni ksita czescy wznosi okrge, muro-

wane kocióki '-), skd zdaje si forma okrgych kocióków dostaa si

do ssiednich krajów Polski. Na Rusi, bliskiej cywilizacyi bizantyjskiej, ju
w poowie X w. wybudowano w Kijowie kamienny „terem" (dom ksi-

cy), w kocu tego wieku Wodzimierz po przyjciu chrztu sprowadzi

majstrów z Grecyi do budowy cerkwi, ale budynki te nie staway siami

mieszkaców, lecz byy wynikiem stara ksit, a prac zagranicznych

przedsibiorców. Greków.

W Polsce oddalonej od Rzymu i Bizancyum wpywy te tylko po-

rednio przez Morawi, Czechy i Niemcy oddziayway, a wczesna (r. 1000)

niezawiso kocioa polskiego od zagranicznych arcybiskupstw nie sprzy-

jaa te silnemu zagranicznemu wpywowi. Pierwsi chrzecijascy Piastowie

wznieli prawdopodobnie mae murowane kocióki, pierwsze murowane

budynki w Polsce, ale wród cigej walki z zaborczymi Niemcami nie byo
czasu na murowanie zamków. Grody t. j. miejsca obronne otoczone wa-

em lub wod, byy miejscami, w których gromadzi si lud okoliczny,

stawiajcy opór najezdnikom w chwili niebezpieczestwa, lub zgromadza-

jcy si na sdy, obrzdki religijne, lub inne potrzeb wywoane zebrania.

W obrbie wau mieciy si drewniane budynki, zamek waciwy, moe
witynia i chaty mieszkalne.

') M. Sokoowski i W. uszczkiewicz w ksice: „Ruiny na jeziorze Lednicy"

podaj jako wstp wyborn history pocztków budownictwa sowiaskiego.
-) W r. 935 Bolesaw I czeski groz zmusi wadyków i Lechów do otoczenia

murem pierwszego miasta Bolesawia, sposobem rzymskim, „oper romano" tu te
w Czecliacli w w. XI i XII pod wpywem przykadu bliskicli Niemiec zaczynaj co-

raz liczniej wznosi si murowane kocioy, zamki i mury miejskie z wieami, po-

dobnie jak w Niemczech, z pocztku nietrwae, n p. w w. Xli obaliy si fortyfikacye

Wyszechradu, w XIII cz wiey i murów zamku pragskiego rozpada si skutkiem

wichrów i deszczów. Tak w r. 1220 zawalia si wiea katedry Gnienieskiej przez

Bolesawa Chrobrego budowanej
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Po zorganizowaniu si zwizków pastwowych, grody nabray zna-

czenia, jako siedziba panujcego, lub jego urzdnika, a z rozwojem eko-

nomicznym gromadzi musiafy w sobie wymian towarów, wyroby rze-

mielnicze, wikszy napyw ludnoci, zbliay si ctiarakterem do „miasta."

Przy grodacti by rodzaj przedmiecia obronnego, które przygrodziem, lub

przygrodkiem nazywano. Setki miejscowoci przy wsiach i miasteczkach

w Polsce nosi nazw „Grodzisko", „Zamczysko", okazujc jeszcze gdzie-

niegdzie lady obwaowania.

W wieku XII zaczynaj si dopiero liczniejsze budowle kocielne

i klasztorne, mno si jeszcze bardziej w Xlii w., a po niszczcym na-

jedzie tatarskim kolonizacya niemiecka, prowadzona na wielk skal,

zwiksza wpyw zachodu, naprzód w najbliszem ssiedztwie, na Szlsku,

gdzie ju w r. 1228 buduje ksi Kamierz zamek murowany w Opolu,

w r. 1260 miasto Wrocaw otacza murem, podobnie dzieje si w Wiel-

kopolsce.

W starszych budowlach budowniczy niepewny swej sztuki starannie

obrabia granity w kostki i w równe warstwy je ukada — z nabraniem

wprawy uywano póniej mniej starannie dobieranych kamieni, dlatego to

póniejsze budowle okazuj jakby niedbalsz budow. Ten rodzaj techniki

jest czsto wan wskazówk do ocenienia wieku budowli.

Pierwsze próby budownictwa ceglanego na pónocy pojawiaj si
w Xii w. — w kocu XIII wieku jest ju cega do powszechnie znan
w Polsce. Natomiast rzadsze i póniejsze byy murowane budowle nieko-

cielne, podobnie w Krakowie jak i wszdzie gdzieindziej.

Pierwsz murowan budowl w Krakowie bya oczywicie katedra.

Nie powstaa zapewne od razu. Drewniana kaplica speniaa sw misy,

póki pod kierunkiem biskupa nie wzniesiono kocióka z kamienia. Pod

kaplic Wazów ciany dzisiejszej piwnicy stanowi resztki najstarszej bu-

dowli katedralnej '), która znika, gdy w miejsce skromnej budowli pier-

wotnej zbudowano póniej gmach okazalszy, a z tej drugiej ju budowli

pozostaa dobrze dochowana cz, z roku okoo 1050— 1086, t. j. krypta

w. Leonarda, mieszczca groby królów polskich, z gmachu samego, jaki

si pierwotnie nad ni wznosi, zostay tylko czci murów, ukryte w mu-

rach gotyckiej budowy z XIV' wieku. Obok katedry byo na Wawelu kilka

kocióków, czy kaplic, a z opisu ich moemy wnioskowa, e byy one

budowane w ów pierwotny sposób z kamienia obrabianego, jak krypta

w. Leonarda, naleay wic do najstarszych budowli. Takim samym by
i okrgy kocióek w. Michaa na Skace.

W pierwszych wiekach wystpienia Krakowa na widowni dziejow

a do pocztku XIII w. by Kraków osad o charakterze wiejskim, nie

miastem. Skadaa si ona z rozrzuconych po suchszych t. j. wyszych miej-

scach domostw, których mieszkacy trudnili si gównie ryboóstwem,

') T. Wojciechowski: Koció katedralny w Krakowie. Kral<ów 1900
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chowem byda i rolnictwem, uprawiajc obok tego si\romny handel i rze-

miosa, speniajc powinnoci publiczne w obec panujcego i biskupa

w taki sam sposób, jak reszta mieszkaców wsi okolicznych, a wic mu-

sieli pomaga przy naprawie grodu, peni stró, opaca rzene (narzaz),

dostarcza podwód i t. d.

History tej osady jest powolny rozwój w liczb mieszkaców, do-

mostw i w kultur, którego domyla si moemy z mnocych si kocio-

ów, które dotd dochoway resztki romaskiego sposobu budowania, jak

kocioy w. Wojciecha, Andrzeja, Jana, Mikoaja.

Samo liczne zaludnienie i zabudowanie pewnej osady nie stanowi

jeszcze miasta. Przez miasto rozumie si osad, w której ludno oddaje

si przewanie handlowi i przemysowi, zorganizowana jako osobna gmi-

na, rzdzona prawami uwzgldniajcemi odrbny charakter potrzeb ludno-

ci przemysowo-handlowej; wreszcie w wiekach rednich naley do po-

jcia miasta take obwarowanie. Przemiana wic powolna Krakowa z osady

wiejskiej na miejsk obejmuje dzieje powstania praw gminy miejskiej,

zabudowania i obwarowania. Bya to droga duga ! Ludy germaskie i so-

wiaskie w chwili pojawienia si ich w historyi, prowadz ywot wiejski,

a miasta powstaj dopiero znacznie póniej.

Miasta powstaway dwojak drog : albo rozwój potrzeb ekonomi-

cznych, ywsza wymiana produktów i wyrobów rkodzie, targi peryo-

dyczne, powoli same z siebie wyodrbniay pewne miejsca i day pocztek

przemianie istniejcych ju osad w miasta uznaniem przez panujcego tych

stosunków.

Cz miast powstaa wic drog dziejowej ewolucyi, cz drog
nadania t. j. panujcy w interesie wasnym i ogólnym uznawa pewne

osady za miasta, lub nawet na pustem miejscu sprowadzonych kolonistów

organizowa w miasto, dokumentem (przywilejem) okrelajc swe korzy-

ci, prawa, dochody i wzajemne prawa nowego miasta, zwykle na wzór

innego ju istniejcego. Wiksza cz miast powstaa jednak drog rozwo-

ju osady dziki handlowi w niej si skupiajcemu. Chocia handel so-

wiaski nadbatycki i czarnomorski by starszy i silniejszy jak germaski,

nie stworzy organizacyi miejskiej, gdy niepokoje wewntrzne na Rusi

i walki Sowian nadbatyckich z napierajcymi ich Niemcami nie sprzyjay

pokojowym dzieom. Owe grody: Kijów, Kraków, Praga, tworzc punkt

targowy kupców, sprowadzajcy ludno na jedno miejsce, byy zarodkami

miast, musiay wzrasta i doczeka si organizacyi, okrelenia praw, —
wzró w miasta, ale dopiero znacznie póniej.

W Niemczech zorganizoway si pierwej miasta i posuyy za wzór

sowiaskim.
Ruch zakadania miast szczególnie silnym by w Niemczech w w. Xiii.

Przy urzdzeniu ich okrelano obowizki i prawa, biorc wzór z praw

starszego jakiego miasta, lub wprost nadajc prawo tego lub owego mia-

sta np. Lubeki, Magdeburga, Frankfurtu, a w ten sposób tworzyy si
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grupy miast jednego prawa, starsze byy niejako macierzami miast na ich

wzór urzdzonych. W miar rozwoju staray si miasta o coraz wiksz
niezawiso od pastwa i panujcego i uzyskiway przewanie zupeny
samorzd, co byo oczywist korzyci ogóu, gdy w miastach groma-

dzia si inteiigencya, tu kwita najwysza kultura i dziki niezawisoci od

prowincyi moga jej przodowa i wpyw swój wywiera. Kolo Xiii. w.

ujednostajni si wewntrzny porzdek prawny miejski ').

Miasta tworzyy mianowicie zamknite terytorya handlowe, same na-

daway sobie prawa, miary, wagi, oddzielay si od reszty kraju prawami

dla ochrony wasnego rozwoju, wyrabiay sobie wyczne przywileje han-

dlowe od panujcych.

Wobec braku bezpiecze-

stwa w wiekach rednich, pierw-

szem staraniem kadego miasta

byo obwarowanie. Na noc zaw-

sze zamykano bramy, a za dnia

stranik patrzy z wiey, czy nie

grozi jakie niebezpieczestwo,

aby da zaraz znak do zamkni-
cia bram.

Nawet ssiednie gminy nie

dowierzay sobie, n. p. miasta

zoone ze starego i nowego
miay czsto odrbne obwaro-

wania i dzieliy si murem od

siebie, jak Frankfurt nad Menem,
Praga, a w nocy zamykano bramy

od jednej gminy do drugiej. Na
krakowskim Kazimierzu osobn dzielnic ydowsk zamykano na noc bram.

Czsto panujcy mieli w miecie swój zamek, dla utrzymania swego

wpywu, o co miasta nieraz spory prowadziy, które rozmaicie si ko-
czyy. Czsto zamek jest tylko czci obwarowania miasta.

Roczniki przypisuj Leszkowi Czarnemu (r. 1285) opasanie Krakowa
silnemi murami i fosami, co zasuguje na wiar wobec tego, e w aktach

miejskich, jak wyej podano ju w r. 1300 wymieniono mur miejski, zatem

przed tym rokiem zbudowa go musiano.

e jednak ju i poprzednio musiano przynajmniej waem i fos miasto

ubezpieczy, to napewno przypuszcza mona wobec powszechnego wów-
czas obyczaju fortyfikowania miast.

Miasta stanowiy odrbny powiat terytoryalny sdowy, miay wasny
sd i zarzd korporacyjny. Zdaje si, e sd miejski t. j. kollegium awni-

Piecz m. Krakowa z pocztku XIV w.

') G. Maurer: Geschichte der Stadteverfassung in Deutschland l-iV 1869- 1871.

G. Below: Das altere deutsche Stadtewesen und Biirgertum. Leipzig 1898.

K. Bkowski. Dzieje Krakowa. 2
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cze sprawowao zarazem pocztkowo funkcye zarzdu miejskiego (admi-

nistracyjne), przybierajc do pomocy obywateli, a std wytworzy si organ

:

Rada miejska, któr ju w Xlii w. spotykamy we wszystkich) miastach nie-

mieckich. Odtd te w przywilejach miejskich rada miejska znajduje swe

okrelenie.

Rady miejskie istniej dawniej ni burmistrzowie, którzy póniej si zja-

wiaj. Wybór rady miejskiej przez ogó obywateli by wogóle w Niemczech

nieznany, lecz zawsze dokonywano go przez kooptacy, lub przez pore-

dnie wybory, wszdzie wyrobia si pewna arystokracya miejska, patrycyat,

z którego, niejako prawem zwyczajowem, obierano rajców.

Od XII a gównie od XIII w. maj miasta swe pieczcie, a to od

chwili, gdy si rada miasta zorganizowaa.

Najczciej maj miasta w pieczciach mury i wiee, t. j. znak obwa-

rowania, gówn w oczy wpadajc rónic midzy w^si a miastem, czsto

patrona w. lub herb panujcego. Najstarsza krakowska piecz, docho-

wana w odciskach, pochodzi z r. 1280— 1283'). Ten wany moment dzie-

jów Krakowa, w którym sta si zorganizowan gmin, przypada na po-

cztek XIII w.

Kiedy w r. 1545 pisarz miejski krakowski Urban Pyrnus spisywa

sumaryusz przywilejów miejskich, poda jako pierwszy przywilej ksicia

Bolesawa Wstydliwego z r. 1257, dotd w oryginale dochowany, dodajc

jednak, e „brakuje przywileju lokacyi ks. Bolesawa z r. 1253". Uczony

wydawca kodeksu dyplomatycznego krakowskiego Franciszek Piekosiski

zaprzeczy istnieniu takiego przywileju z r. 1253, przypuszczajc, e Pyr-

nus w katalogu przywilejów mylnie odczyta r. 1253 zamiast 1257 i sdzi,

e byy dwa przywileje. Nowsze badania wykazay jednak, e przed r. 1257

posiada Kraków dawniejszy przywilej lokacyjny, ale nie z r. 1253, jak

mylnie Pyrnus zapisa, lecz o jakie wier wieku jeszcze dawniejszy. W pó-

niejszej pracy „Stary Kraków" zmodyfikowa Piekosiski swe zdanie, bo

ju w r. 1228 wystpuje niejaki Piotr, sotys krakowski, e za sotys jest

instytucy czysto niemieck, przeto w r. 1228 musiaa ju w Krakowie

istnie osobna gmina na sposób niemiecki, a dalej dodaje „gdy nadto

w przywileju Bolesawa, wydanym dla Podolinca w r. 1246, jest wyranie

wspomniane postpowanie prawne krakowskie niemieckie, prawo za nie-

mieckie, jako cudzoziemskie, nie mogo by w adnej miejscowoci pol-

skiej bez przywileju monarszego nadane, przeto zachodzi suszne podej-

rzenie, e przed lokacy z r. 1257, gmina w Krakowie musiaa ju mie
dawniejszy przywilej ksicy, moe Leszka Biaego, któryto przywilej

nastpnie po wydaniu przywileju z r. 1257 skasowany i wycofany zosta".

lad czy tradycya tego przywileju dotara do Pyrnusa w XVI w.,

który jedynie mylnie dat jego i wystawc poda. Kwesty t zaj si

') A. Chmiel: Piecz wójtostwa krak. (Rocznik krak. T. IX.) i Pieczcie miasta

Krakowa (Rocznik krak. T. Xl).
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w r. 1905 St. Zachorowski w pracy „Kraków biskupi" '), wykazujc trafnie,

e grunta krakowskie w okolicy kocioa w. Trójcy, P. Maryi, w. Krzya
byy biskupiemi i e lokacya osady na tern miejscu midzy 1220 a r. 1257

istniejca, musiaa biskupom krakowskim pocztek zawdzicza, jednak do

tego twierdzenia naley przyj zezwolenie ksice, a tem samem osobny

przywilej Leszka Biaego, zezwalajcy biskupowi na zaoenie osady na

obcem prawie, lub przywilej biskupi lokacyjny z równoczesnem zezwole-

niem ksicem.
Dokumenty tej pierwszej lokacyi zaginy, natomiast dochowa si

przywilej z r. 1257, bdcy zarazem najstarszym statutem miejskim Kra-

kowa, gdy obok nada i t. d. kadzie on podstaw samorzdu gminnego

miejskiego, który z maemi zmianami obowizywa przeszo 500 lat.

') W Roczniku krak. T. VIII

Resztki nadproa z XI w. w krypcie w. Leonarda.

2*



ROZDZIA II.

Niski poziom pierwotny — zalewy — zasypywanie bagien — moszczenie drwami
dróg — powstanie ulicy na Zamek — abikruk — zabudowanie wyszycli miejsc —
drogi handlowe przecliodowe i lokalne - plac targowy - uregulowanie tyche przy

lokacyi 1257 r. — ubezpieczenie miasta obwaowaniem potem murami i wod — roz-

szerzenie miasta ku poudniowi — Okót - koció w. Andrzeja — dostp na zamek —
stosunki hydrograficzne: kierunki Wisy, Rudawy, Prdnika i Wilgi — stawy i sadzawki.

Z podanych poprzednio dat co do dawnego stanu wód, nasypów i na-

mulisk w miecie wiadomo ju, e poziom by bagnisty, znacznie

niszy, w wikszym stopniu zalewom ulegajcy. Stan tego podoa, na

którem rozrós si potem Kraków z przedmieciami, znalaz ju historyka '),

póniejsze jednak rozkopy w gruncie prostuj jego twierdzenia o tyle, e
poziom ten by jeszcze niszym, ni sdzono, a tem samem te miejsca,

na których, jako nieco wyszych, stany najdawniejsze kocioy i grupu-

jce si koo nich nieliczne domki mieszkaców, byy niejako wyspami

wród moczarów, a rzeczywistemi wyspami w czasie wylewów. uszczkie-

wicz przyjmowa za przypuszczalny poziom miejski w epoce lokacyi dre-

wniane bruki, znajdowane przy kopaniu wodocigów; tymczasem znale-

ziono lady bruków jeszcze niej, czyli drewniane bruki s póniejsze,

a przed nimi istniejca osada miaa poziom jeszcze niszy. I tak przyjmo-

wa uszczkiewicz poziom ulicy w. Jana o 270 m niej od dzisiejszego,

tymczasem przy odkopywaniu fundamentów kocioa w. Jana") znaleziono

poziom jeszcze o 1'05 m niej! Gbokie trzsawiska znaleziono kolo

Pijarów, Kapucynów i w ulicy Straszewskiego.

Streszczajc stan dzisiejszych wiadomoci mona za pewne uwaa,
e dokoa Wawelu, a blisko po Kleparz, zwolna tylko i przez dugie

wieki podnosia ludno paski i niski teren, spadajcy coraz niej ku Wile,

zasypywaa bagna i sypaa drogi, czce rozrzucone siedliska, zdobywaa
ziemi cal po calu na bagnach.

Stradom i Kazimierz, najniej pooone, najpóniej si mogy osuszy,

a pomys niektórych historyków, pragncych umieci pierwotny Kraków

') W. uszczkiewicz: Najstarszy Kraków na podstawie bada dawnej topografii.

Rocznik krak. T. II.

^) Hendel Z. i Kopera F.: Resztki murów romaskich kocioa w. Jana w Kra-

kowie, Rocznik krak. T. IX.



21

pod Skafk, dlatego, e tam mia biskup rzekomo rezydowa, nie da si

utrzyma: byo tu nisze ni na pónoc Wawelu pooenie, na co wska-

zuje dotd sadzawka w. Stanisawa, nie masz ni ladu dawnycti budowli,

a kocioy w. Jakóba i Wawrzyca, odlege od siebie, byy wiejskiemi

kapeianiami na nieco wyszych kracowych punktach dla okolicznej lud-

noci, dla której potem stay si kocioami parafialnymi, gdy znowu licz-

niejsze osiedlenie si ludnoci prac nadsypalo i wyrównao nisk po-

wierzchni gruntu.

W braku pisemnych wiadomoci przynosz nieco objanienia najda-

wniejsze dochowane kocioy z XIII w. i wczeniejsze, których posadzka

pierwotna daje miar poziomu i okrela stosunek do ssiedztwa

:

Zaczynajc od Wawelu : kocióek w. Idziego, tradycy do koca
XI w. sigajcy, lecz z gruntu póniej wybudowany, a wic nie wspó-
czesny, nie moe da autentycznego wiadectwa, chocia wejcie od pou-
dnia dotd istniejce, wskazywa si zdaje, e droga na Wawel sza od

poudnia.

Na pónoc od kocióka w. Idziego i na zachód, z wyjtkiem ma-

ego kawaka gruntu na którym stan domek ksiy w. Idziego, byo
bagno i piaszczysty brzeg Wisy.

„Dawnymi czasy — pisze Dugosz ') - w którym osobno kady
mieszka kanonik, a wielki i obszerny by midzy zamkiem a miastem

Krakowem przedzia, miasto bowiem Kraków koczyo si granicami kla-

sztoru w. Franciszka, a co w rodku miejsca byo i okazywao posta

wiecznego bagna, byo niezamieszkalne i puste.

„Ale i katedra krakowska i zamek miay ciki i trudny do siebie

dostp po belkach na bagnie uoonych, bo inaczej przejby nie mona,
koció za w. Andrzeja liczy si do podmiejskich. To pooenie, posta

i jako gruntu zmuszay praatów i kanoników i wikaryuszy katedry kra-

kowskiej do tego, e otrzymawszy mieszkania na zamku, cay czas tam

przebywali. Gdy za grzski grunt obfitem nasypaniem piasku osuszonym

zosta i gdy zamek z miastem poczono, mur miejski do zamku dopro-

wadzono, praaci i kanonicy krakowscy zostawiwszy wikaryuszów na zamku

i oddawszy im swe dworzyszcza i domy, przenieli si do miasta z po-

wodu ubóstwa wody (na zamku) i trudnoci dostarczenia tame ywnoci
i wszelkich rzeczy, posiedli ulic prosto na zamek wiodc, nie ca, lecz

czciowo pac zajli, bo wiele miejsc przy tej ulicy szlachta posiadaa,

nie w jednym czasie, lecz osobno po kolei, wiele kupujc, lub za dziesi-

ciny zamieniajc'-)... i na gruntach kapitulnych domy dla siebie i swych

nastpców, albo niektórzy na kupnych, murowa zaczli, a ulic kanonicza,

bagnist, lich niegdy i wzgardzon, od nich nazw biorc, wybitn uczynili".

') Liber ben. I. 184.

') Mowa tu o placach naprzeciw kocioa w. Andrzeja, czyli o lewej stronie

ulicy Kanoniczej idc ku zamkowi, bo caa ulica i prawa strona jest nasypem piasku,

co stwierdzono przy kopaniu wodocigów.
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W tej relacyi Dugosza mamy potwierdzenie faktu stwierdzonego wyko-

paiiskami, e na pónoc od Wawelu tylko cz, na której stany kocioy
w. Andrzeja i Marcina oraz domy naprzeciw tycie bya wysz a cz ta

na wschód (ku plantom) od razu spadajca gboko, rozszerzaa si ku

pónocy, gdzie stan koció parafialny w. Trójcy i fundowany naprzeciw

na pocztku XIII w. koció WW. witych i drugi XX. Franciszkanów.

W miar oddalania si na pónoc od Wisy, rozszerza si suchy, wyszy teren

i na nim to sta kocióek w. Wojciecha z XI lub XII wieku, w. Jana

z teje epoki i w. Krzya i na tym terenie stan na pocztku XIII w. ko-

ció P. Maryi i w. Marka. Na wschodniej stronie stoi koció w. Mikoaja

pochodzcy w dochowanych dolnych czciach moe z XII w. jako oaza

ród niskiego poziomu. Gródek i koció w. Floryana w fundamen-

tach z XII w. stoj na wysokim, ju na oko widocznym, poziomie.

Po za tym terenem brak zabytków z przed XIV w. a brak dlatego,

bo jeszcze znacznie póniej stwierdzamy tam — wod lub bagna. I tak na

wschód od kocioa w. Andrzeja i w. Trójcy cign si stawy bezpo-

rednio przytykajce do tyche — wzgórze za kocioem w. Piotra, cho
ju zasypane i zagodzone, jest widocznym dotd brzegiem owego stawu

(w. Sebastyana), na drugim brzegu przeciwlegym tego stawu stana
rzenia (Kutelhof, dzi Kotów) dalej koció w. Mikoaja. Na pónoc
nastpuje suchy, wysoki poziom Kleparza. Od zachodu wykazalimy po-

przednio bagno naprzeciw kocioa w. Andrzeja, na którem zwolna po-

wstaway ulice Poselska i Kanonicza. Za tymi domami na zachód a do

XVII w. lea grunt sadzawkami pokryty, zwany „abikruk", którego na-

zwa sama zdaje si gównych mieszkaców tej okolicy wskazywa. Cign
si ten moczar a po drog wiodc od Wisy ku Wilnej bramie.

Na pónoc od zabudowa ksiy Franciszkanów cign si grunt

suchszy ku kocioom w. Wojciecha, w. Jana i w. Marka - tamtdy,

koo tych kocioów, musiaa i droga z pónocy ku zamkowi i do prze-

wozu na Wile. Ta cz od zachodu równie spadaa znacznie. Jeszcze

w XIV w. za bram szewsk wskazywano brzegi Wisy, jak tego dowodzi

zapiska ksig awniczych ') z r. 1392: „Jakób Stracichleb dom swój przed

bram szewsk, nad brzegiem, gdzie niegdy Wista bieg miaa, fundamen-

talnie pooony, odstpi Janowi Hesse". Oczywicie jest to wzmianka

o brzegu, do którego Wisa tylko w czasie wikszych wylewów rozlewa

si moga.
Na tych wyszych i suchszych miejscach wznosiy si przed lokacy

drewniane zabudowania mieszkaców, tworzce nieregularnie rozrzucone

i do daleko od siebie odlege osady, które mianem Krakowa obejmo-

wano. Najwicej skupion bya cz midzy kocioem w. Trójcy i Fran-

ciszkanów a kocioami w. Wojciecha i Maryackim — tu monaby si

dopatrywa jdra osady.

') Krzyanowski: Ksigi awnicze l<rak. zap. 1573.
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Osada to rolna i rybacka, wic przy kadym domku domyla si

mona stodoy, stajni, chlewu, ogródka, a dalej poza jdrem osady i upra-

wnej roli. Ale przy osadzie tej mieci si gród z zaog, przez osad
przechodz drogi handlowe, a dcy nimi kupcy zatrzymuj si, aby

wymieni cz swych towarów na potrzeb zaogi, panujcego i jego

dworu, a czci i ludnoci, naby miejscowe produkta do dalszego han-

dlu — musi wic by i miejsce targowe, a przy niem oczywicie

kramy miejscowych rkodzielników i przekupniów. Na targ taki nie brako
miejsca kolo parafialnego kocioa w. Trójcy, móg tem targowem miej-

scem by plac przed tym kocioem, lub na pónoc od niego, póniejszy

May Rynek, dla handlu za wod prowadzonego, jaki plac pod Zamkiem.

O ulicach jeszcze mówi nie mona, s tylko drogi gówne handlowe,

prawdopodobnie od ulicy dzisiejszej Dugiej koo kocioa w. Jana, ku

kocioom w. Wojciecha, w. Trójcy, w. Andrzeja ku Wile, z tej na

zamek — na wschód ku kocioowi w. Mikoaja — na zachód koo Fran-

ciszkanów i kuryi biskupiej, brzegiem Wisy ku Szlskowi. Z niemi wi
si drogi koo kocioa w. Floryana i koo kocioa Karmelitów na Pia-

sku — którego powstanie odnosi tradycya do odlegych wieków — wre-

szcie drogi prywatne do rozrzuconych domostw i mynów nad Wis,
Rudaw i Prdnikiem.

Rozrzucona taka osada nie moga by ufortyfikowana, w razie na-

padu uciekaa ludno na zamek i w okoliczne góry i lasy, zostawiajc

siedziby na pastw nieprzyjaciela. atwo wic przyszo w r. 1039 Brzety-

sawowi czeskiemu przyj do Krakowa, „zburzy go do gruntu i zabra

tup bogaty". W r. 1241 zniszczyli znów Tatarzy t osad.

Bolesaw Wstydliwy zaj si uporzdkowaniem i zorganizowaniem

tej osady w miasto na sposób niemiecki. Stwierdzi to przywilejem loka-

cyjnym wydanym na wiecu w Koperni w r. 1257, ale pertraktacye ze

sprowadzonymi z za granicy kolonizatorami musiay pierwej si rozpocz,

a nawet przed wydaniem przywileju musieli ci kolonizatorzy rozpocz
prac faktyczn nad zakreleniem granic miasta, bo w przywileju mówi

midzy innemi ksi, e nadaje terytoryum, które ley midzy Prdnikiem

a miastem, widocznie wic zakrelono ju pierwej granice miasta na

gruncie i wójcia ju byli mianowani, a przywilej stwierdza tylko fakt do-

konany. Rocznik kapitulny notuje pod r. 1257: „miasto krakowskie oddane

zostaje pod prawo niemieckie i zmienia si pooenie rynku, domów i dwo-

rzyszcz przez wójtów. Lecz ci wójtowie na swym wójtowstwie nie dugo
przetrwali" ').

') Pod r. 1259 notuje tene rocznik: 1259 „tego roku. .. Tatarzy... do Krakowa

wpadli, gdzie bardzo wielu ludzi zabili, a bardzo wielu jako jeców ze sob z ogro-

mnym upem do krajów swych wracajc uprowadzili". Zdaje si, e skutkiem tego

napadu pierwsi wójtowie Gedko, Jakób i Detmar „nie dugo przetrwali" — w r. 1264

spotykamy w aktach wójta Raschona.
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Od r. 1257 zaczyna si pozytywna historya Krakowa i gruntuje si

topografia dotd w gównycii zarysach dochowana. W miejsce nieregu-

larnej osady, przy drogach si grupujcej, zakrelono rynek i ulice, nie-

wtpliwie przy uyciu geometry ze sznurem, bo tego dowodzi regularny

zarys ulic i parcel budowlanych. Waniejsze czci dawniejszej osady nie

mogy by usunite, one wic w nowem miecie zostawione przeszkodziy

zupenej regularnoci, one spowodoway zgicie linii poudniowej rynku

KRAKÓW
na bocttitk'

ku Grodzkiej ulicy, zgicie ulic Brackiej i Gobiej, skrzywienia ulicy Grodz-

kiej. Dawniejsze kocioy w stosunku do nowego frontu ulic zdaj si

sta krzywo: kocioy w. Jana, Marcina, Krzya — moe i Maryacki.

Z ogromnego obszaru, jaki Bolesaw Wstydliwy nadal miastu w r. 1257,

oznaczyli pierwsi wójtowie przedewszystkiem granice waciwego miasta

t. j. czci obronnej. Pierwsz trwa ich budow by niewtpliwie Gródek

wójtowski za ulic Mikoajsk, dawniej Rzenicz zwan, miasto obok niego

otoczono na razie fos i palisad — byo ono bardzo mae, jak prze-
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wana cz redniowiecznych miast, dla uniknicia \viell<ich wydatków na

obwarowanie. Od poudnia koczy si Kraków na ulicy póniej Poselsk
nazwanej, zamek i koció w. Andrzeja stah za miastem. W r. 1909 przy

braniu fundamentu pod boczne skrzydo magistratu, znaleziono w ziemi

gruby mur kamienny o tecinice takiej, jak widzimy na murze dociowa-

nym przy bramie Floryaskiej z poziomo odgraniczonemi warstwami.

W jednem miejscu na zamaniu mia mur odkopany 7 m. gruboci. Bya

KRAKÓW \
\rawo\ctria-

noL IconccL

to zdaje si jaka budowa warowna. Kto wie czy pierwotnie nie staa tu

poudniowa brama miejska.

Póniejsi historycy przypisuj Leszkowi Czarnemu obwarowanie Kra-

kowa, byo to jednak tylko umocnienie, bo wobec ponownego napadu

Tatarów w r. 1259, wobec gorczkowego obwarowywania Wawelu w r. 1265

przez Bolesawa Wstydliwego, miasto nie mogo zosta bez obrony. Samo
zakrelenie maego obszaru pod miasto w r. 1257 dowodzi, e uczyniono

to w celu atwiejszego obwarowania i niewtpliwie przeprowadzono koo
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1260— 1265 r. to obwarowanie. Dowodzi tego i przywilej Leszka Czar-

nego z r. 1288 nagradzajcy mieszczan krakowskich wolnociami clowemi
za usugi w walce i zwycistwo odniesione „z najsroszym ludem tatar-

skim" — bo widocznie miasto wytrzymao oblenie jako ju obwarowane.

Pomylny rozwój miasta wymaga nie dugo rozszerzenia jego ob-

szaru, stao si to na pocztku XIV w., a Bielski zapisa tradycy, e
Wacaw Czeski w czasie swego krótkiego panowania nad Krakowem przed-

uy obwarowanie na poudnie ku zamkowi. Tradycyi tej nie sprzeci-

wiaj si fakta.

Tu za kocioem w. Marcina (dzi protestanckim) znaleziono przy

kopaniu gruntu pod wodocig mur gruby w poprzek ulicy Grodzkiej bie-

gncy — prawdopodobnie jest to granica miasta Wacawowego. W przy-

wileju z r. 1306 przyrzeka okietek mieszczanom nie czy miasta murem
z zamkiem — po buncie niemieckim z r. 1311 zburzy prawdopodobnie

ten mur poudniowy, aby mie bezporedni dostp do miasta z zamku
i odtd zaczyna si spotyka zapiski o zabudowywaniu tego obszaru koo
kocioa w. Andrzeja, o nowem miecie w Okol ; nazwa ta nie przyja
si stale, ostatni raz spotykamy j w r. 1346 — utrzymaa si nazwa tej

ulicy, której Okó by rozszerzeniem, t. j. Grodzkiej i nowej ulicy Kano-

niczej. Tak wic Okó obejmowa : Benedyktysk kollegiat w. Andrzeja,

odstpion w r. 1320 mniszkom w. Franciszka z ich klasztorem, obok
plac dziedziczny Tenczyskich, darowany przez tyche w r. 1379 na do-

tacy otarza w. Andrzeja w Katedrze, koció w. Marcina i dom tego,

koció w. Idziego z dworkiem, domki budujce si naprzeciw kocioa
w. Andrzeja w stron miasta i zamku, wreszcie póniejsz ulic Kano-

nicza. W r. 1349 wspomniany jest nowy koció w. Maryi Magdaleny

w tej okolicy.

lad pierwotnej linii obronnej miasta pozosta do pocztków XIX w.,

bo mury i baszty redniowieczne okray miasto tylko od ulicy Posel-

skiej pókolem po klasztor w. Józefa mniej wicej — od ulicy Poselskiej

do zamku byy tylko way i rowy, za murem granicznym ogrody kanoni-

cze, podobnie z drugiej strony od wschodu od kocioa w. Józefa ku

poudniowi nie byo baszt redniowiecznych, tylko obwarowanie z czasów

po XVI w., dopiero samo poudniowe zamknicie obwarowano nieco sil-

niej bram grodzk i murem pocignitym od niej ku Zamkowi pod baszt

Lubrank. Obwarowanie to — póniej jeszcze nieraz wzmacniane murami,

basztami i bramami — zamykao miasto dokoa i przez dugie wieki utrzy-

mao jednostajno topografii miejskiej.

Wawel stanowi zupenie odrbn cao, oddzielon od miasta wyej
wzmiankowanymi moczarami. Pierwotny dojazd do Wawelu jest wedug
dotychczas znanych róde historycznych zupenie niepewny. Jeeli uwzgl-

dnimy od poudnia Wis, zalewajc niskie grunta Kazimierza i Stradomia

po koció Bernardynów i Misyonarzy (dokd jeszcze dzisiejsze wylewy
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nieraz sigaj po kilkumetrowym podwyszeniu si terenu w biegu wie-

ków), to widzimy, e Wawel by niemal wysp. Liczc si z tern, e Wawel

by przedewszystkiem twierdz, przypuszcza mona, e dostp poprowa-

dzono od strony najmniej obronnej, bo w razie oblenia siy obroców
atwiej byo skupi na jedno miejsce, t. j. do obrony dostpu, gdyby za
dostp by od strony obronnej, to musianoby rozrywa siy na dwie strony

i do obrony dostpu bramy i do obrony strony mniej obronnej. Otó
strona zachodnia od Wisy, pónocna od bagnisk, wschodnio-pótnocna od

strony zwanej póniej Kurz stop — najwicej strome, byty z natury

obronne i dlatego sdz, e pierwotnego dojazdu na Wawel domyla si

naley na stoku góry pol ud n i o wo- wscli odn i m , za czem przemawia

i to, e dokonany w r. 1906 rozkop dziedzica zamkowego wykaza gwa-
towny spadek skay ku poudniowi, który dopiero w XV! w. podniesiono

przez nadsypy tak wysokie, e przykryy nawet parter jakich budynków,

które tu pod nasypem natrafiono. Od pónocy moga by tylko cieka
dla pieszych ku katedrze.

Gociniec bieg ulic Grodzk ku Wile i ku odwiecznemu ródu
soli ku Wieliczce i z tego gocica skrcano gdzie za kocioami w. An-

drzeja, Marcina i Idziego na zachód, a std po stoku góry naprzeciw Ber-

nardynów na Wawel. Sytuacya taka wyklucza, by koció w. Andrzeja ze

swem obwarowaniem, znanem nam ze róde historycznych, by przy-

gródkiem zamkowym : patrzy on wprost na najbardziej stromy spadek

Wawelu, nie móg mie adnej z nim cznoci ni murem ni mostem —
by twierdz odrbn, niej pooon.

Zamek by grodem panujcego, prawdopodobnie te i od pocztku

siedzib biskupi, twierdz ssiedni koo w. Andrzeja musia wystawi

który z potnych naczelników druyn ksicych, najprawdopodobniej

wojewoda Sieciech, koo 1100 r., wskazywany zreszt jako fundator przez

tradycy i lady historycznie zapisanych póniejszych faktów, jak zgodzenie

si w XIV w. potomków Sieciecha na oddanie kocioa w. Andrzeja Kla-

ryskom. Twierdza w. Andrzeja moga by i bya drugim grodem dla lud-

noci okolicznej, ale moga by zarazem rywalem Wawelu, cho oczywi-

cie sabszym — nie bya nigdy jego czci forteczn z nim zczon.
Na pytanie kiedy powsta dojazd od pónocnej strony Wawelu, mona

odpowiedzie tylko domysem. W XIII w. skonsolidowaa si osada po tej

stronie jako cao obwiedziona waem i fosami, jako miasto. Sigao ono

po ulice zwane dzi Poselsk i Senack, midzy tem miastem a Wawelem
bya jeszcze znaczna przestrze bagnista, która dopiero z pocztkiem XIV w.

podug najstarszych ksig miasta Krakowa zabudowywa si zaczyna jako

przedmiecie rosncego pomylnie Krakowa. Miasto stanowio samo dla

siebie obwarowan cao, twierdz rzdzon na zasadzie przywileju Bo-

lesawa Wstydliwego z r. 1257 autonomicznie przez mieszczastwo t. j.

przez ich wójtów, rezydujcych na Gródku za Mikoajsk ulic, jakby

w zameczku. Mieszczastwo to otoczone waami, bramami, mostami, po-
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tern i murami, miao zabezpieczenie swych praw nie tyli<o w przywileju

i\sicym, ale i w swej obronnoci — bao si wic wczenia w forty-

fikacy Wawelu, czyli poczenia murów miejskich z zamkiem ksicym,
któryby bezporednio zapanowa nad miastem, bo tem samem musianoby

skesowa mur czy way poudniowe miasta, bronice miasto od strony

zamku — a dowodem tego przywilej -okietka z r. 1306, w którym dla

zjednania sobie mieszczastwa krakowskiego zobowiza si -okietek nigdy

miasta z Zamkiem murem nie pocza. Po buncie wójta Alberta 1311 r.,

który wykaza, jakie znaczenie ma obwarowane miasto wobec panujcego,

nie majcego zaogi w tem miecie, postara si prawdopodobnie o zapa-

nowanie nad niem nie tylko przez zajcie Gródka wójtowskiego, ale i przez

zabezpieczenie sobie dostpu do miasta; dlatego sdz, e dojazd do Wa-
welu od pónocy urzdzonym zosta dopiero wtedy.

Obszar Krakowa t. j. miasta i jego udotowania dotyka od pónocy
rzeki Prdnika czyli Biauchy, od poudnia Wisy — przez ten obszar za
przepywa Rudawa, a rzeki te miay wielkie gospodarcze znaczenie dla

osady. W dokumencie lokacyi Krakowa z r. 1257 nadaje Bolesaw Wsty-

dliwy miastu „uytek Wisy z obu brzegami od granic Zwierzyca a do

granic klasztoru Mogilskiego", a wójtom trzy myny na rzece Prdniku.

Rudawa cho rzeczka maa, miaa jednak dla miasta prawie równorzdne

z Wis znaczenie, bo gdy Wisa suya za odwieczny rodek komunika-

cyjno-handlowy, to Rudawa bya wanym lokalnym gospodarczym czyn-

nikiem, gdy umiejtnie potem na wiele mynówek podzielona poruszaa

myny, papiernie, szlifiernie, napeniaa wodocig miejski i fos fortyfika-

cyjn '). Wisa jako wiksza i bystrzejsza, wpywaa gównie na chara-

kter terenu Krakowa. Wylewami i pdem swym zmieniaa nadbrzene

równiny, a ludno toczya z ni dug walk, nim j w stalsze brzegi

ujarzmi zdoaa.
Dopiero z r. 1270 znajdujemy pierwsz pozytywn wiadomo o biegu

Wisy pod samym Krakowem. Pod rokiem tym zanotowa Rocznik Tra-

ski: „koo wita Maryi Magdaleny (12 lipca) przez trzy dni byl bardzo

wielki wylew wód w Krakowie z Wisy, jakiego nigdy nie widziano, bo

zaj... ca przestrze od góry . Stanisawa (Skaki) a do
góry w. Benedykta (Krzemionek)... a trwao to nieszczcie przez 15 dni".

Jeeli zwaymy, e autor zapiski powyszej nie wspomnia nic o wodzie

midzy Wawelem a Skak, to musimy przyj do wniosku, e w r. 1270

koryto Wisyszo midzy Skak a Krzemionkami, jak dzisiaj,

i e wtedy koryto midzy Wawelem a Skak nie istniao.

Fakt ten stwierdza jeszcze druga wiadomo historyczna : Oto w do-

kumencie z dnia 27 marca 1533 r. w którym król Zygmunt zatwierdza

Kazimierzan w posiadaniu i opatach wodocigu, jest wzmianka nastpujca:

') Klemens Bkowski: Dawne kierunki rzek pod Krakowem. Kraków 1903.
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„urzdzili... wbsnym kosztem i si wodocig i kanay (rury) nad
rzek zwan Zakazimirka, której korytem niegdy poza
murami miasta naszego Kazimierza Wisa pyna i t. d."

Tradycya w XVI w. uwaaa wic koryto Zakazimierki za dawne
koryto Wisy. Istnienie koryta tak zwanej póniej „starej" Wisy (za-

sypanej w r. 1875— 1880) nie da si wykaza przed XIV' w., musi si
wic stwierdzi, e koryto midzy Skak a Krzemionkami jest starszem,

r. 1270 Wawel i Skaka leay jak dzi po jednym, lewym brzegu Wisy.

To nam tómaczy mono istnienia kocioa biskupiego krakowskiego

na Skace: na Wawelu moga by kurya panujcego, na Skace biskupa.

Najdawniejsz wzmiank , któr odnie mona do koryta midzy
Wawelem a Skak spotykamy w r. 1315 w którym Wadysaw okietek
„uwaajc trudne i cikie przejcie wielu biednych ludzi przechodzcych

przez wod Wis blisko zamku krakowskiego obywatelom

miasta Krakowa nadaje prawo przewozu przez Wis tak jednak, e z do-

chodu tego przewozu maj most przez t rzek zbudowa i naprawia".

Trudno przypuci, by w tern nadaniu miano na myli most do Dbnik,
wioski bez znaczenia, raczej przypuszcza naley, e jest to most ku Wie-

liczce i Skace. Std zapewne pochodzi nazwa „Mostu królewskiego" dla

Stradomia. Most do Dbnik byby raczej pod zamkiem, a nie blisko
zamku, jak si dokument powyszy wyraa.

W przywileju lokacyjnym Kazimierza z r. 1335 przyczenie mie-

szkaców midzy Rudaw a Zamkiem (Stradomia) do Kazimierza wskazuje,

e wtedy Stradom by ju oddzielonym Wis od Kazimierza. Gdyby wów-
czas starej Wisy nie byo, to specyalna wzmianka o przyczeniu Strado-

mia do Kazimierza nie byaby potrzebn. W zwizku z poprzednio cytowan
wiadomoci o Wile „blisko" zamku krakowskiego twierdzi mona, e
na pocztku XIV w. Wisa pyna midzy Wawelem a Skak, i e opu-

cia dawne koryto za Kazimierzem, bo w akcie sprzedarzy wsi Zablocia,

za dzisiejszem korytem przy Podgórzu pooonej, z r. 1357 wzmianko-

wano, e wie ta pooona „blisko Kazimierza miasta", nie wspomniano

nic, aby bya od Kazimierza wod oddzielona, a nadto dodano, e ze

sprzeday Zabocia wyjte s wszystkie stawy; ta mnogo stawów wska-

zuje, e s to resztki Wisy odwróconej ju w owym czasie midzy Wawel

a Skak. Kupno tej wsi przez miasto Kazimierz z prawem jurysdykcyi

miejskiej magdeburskiej, wskazuje porednio, e wie ta bezporednio gra-

niczya z Kazimierzem
;

gdyby Zabocie byo oddzielone korytem Wisty

od Kazimierza, to trudno komunikacyi umiejszyaby poyteczno nabytku

tego i prawdopodobnie nie kupowaoby miasto wsi na drugim brzegu

szerokiej rzeki.

W wieku XIV pynie za Kazimierzem od zachodu i poudnia Wilga,

i wska struga od Wisy do sadzawek i póniejszego wodocigu popro-

wadzona, Zakazimierka.
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Z powyszego stanu rzeczy wynika, e po r. 1270 ludno Krakowa

wicej ni przed iokacy na pónoc miasto budujca, postaraa si o zbli-

enie koryta rzeki ku nowemu centrum i przez zamknicie dawnego koryta

Wisy tam midzy Skak a Dbnikami, spowodowaa wpynicie rzeki

w zagbienie midzy Wawe a Skak, i w ten sposób stworzya sztucznie

nowe bisze koryto i bronia potem tego nowego koryta, gdy sia przy-

rody przy kadym wylewie pchaa Wis w dawne zakazimierskie wygo-

dniejsze koryto, bo omijajce nagy skrt pod Wawelem, i nisze o 5 stóp ').

Lakoniczny dokument Kazimierza W. 1358 roku : „chcemy umow przez

Naszego wiernego Bodzt, prokuratora ziemi krakowskiej i sandomier-

skiej, z przezornymi... rajcami krakowskimi zawart co do przywrócenia

rzeki Wisy do dawnego koryta, i przyrzekamy chtnie dotrzyma"; odnosi

si niewtpliwie do tych prac koo utrzymania „starej Wisy", które stwo-

rzyy tradycy o wykopaniu koryta „starej" Wisy przez Kazimierza W.

Wylewy przeryway tam i kieroway wod do koryta za Kazimie-

rzem. Akt Jagiey z r. 1431 darowuje Kazimierzanom „fos czyli Niecie-

cz, która si rozciga koo murów miasta Kazimierza, zaczynajc od

jazu lecego po za murami rzeczonego miasta, za kocioem w. Stani-

sawa na Skace, a do rzeki Wisy, aby wolno w tej fosie ryby owili",

widocznie wic przez t tam, midzy Skak a Dbnikami prowadzi jaz

strug wody do sadzawki, z której znów nadmiar wody odpywa do Wilgi,

lub obok niej dawnem korytem Wisy. T to strug nazywano Zakazimierk.

Rzeczka Wilga, która oczywicie nie moga wypeni obszernego ko-

ryta po Wile pozostaego, wia si w niem wsk strug. Do tego

pyna z sadzawki wyej opisanej pod Skak z pónocy struga druga,

bdca odpywem wody Wisy, wpuszczonej przez otwór tamy do owej

sadzawki. W czasie posuchy mogy obie te strugi pyn odrbnie przez

szerokie dno dawnej Wisy za Kazimierzem, a do spotkania znowu Wisy,

w czasie jednak wezbrania obie strugi musiay si czy w jedn rzek.

e tak byo, dowód w tem, e strugi tej nie umiano napewnie nazwa,

czy takowa jest Wilg czy Wis, i tak w r. 1400 nada król Wadysaw
Jagieo Kazimierzanom „wolno wybudowania myna na rzece Wile,

lub na potoku z tej Wisy pyncym, któryto miasto (Kazimierz) opywa,

zwany Wilg".

Niedugo wylewy przerway tam i powstaa z niej wyspa. W r. 1450

darowa król Kazimierz Jagielloczyk Mikoajowi z Brzezia „wysp opu-

szczon, która ley na rzece Wile naprzeciw Zamku krakowskiego i ko-

cioa na Skace". Lustracya wielkorzdowa z r. 1564 wspomina, e odnoga
Wisy idzie z pod Zamku za Kazimierz, a na rozgazieniu ley wyspa

rokicin zarosa „a na tej wyspie z starodawna i po dzidzie Tatary wi-
nie chowaj z krakowskiego zamku alias z wielkorzdów pro poena

luenda et pro sepultura odsyaj". Wysp t widzimy na rycinach z XVI

') Franciszek Marczykiewicz : „Hydrografia m. Krakowa", str. 31.
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i XVII w., przedstawiajcych Kraków od zachodniej strony — przesza ona

na wasno ksiy Augustyanów, a zczona z ldem koo Skaki przez

nasyp, pozostaa ich wasnoci do r. 1907, w którym grunt ten sprzedali

na parcelacy dla regulacyi ulicy Dietla. Powodzie rozszerzay koryto za-

kazimierskie tak, e w kocu XVIII w. uchodzio ju za gówne, i odtd
zwano koryto pod Wawelem „star Wis".

W r. 1772 przy pierwszym podziale Polski, miaa Austrya otrzyma
kraj na poudniowym brzegu Wisy i z tego tytuu zaja take Kazimierz,

pooony na poudnie od „starej Wisy", uznajc j za koryto gówne;
dopiero po dugich pertraktacyach uznaa dyplomacya austryacka koryto

zakazimierskie, t. j. dzisiejsze, za gówne i zwrócia Kazimierz. Tak wic
po paru wiekach zwyciya sia przyrody: Wisa opucia sztuczne, nagle

zgite koryto i wrócia do dawnego, prostszego.

Wisa bya wan ochron z dwóch stron dla zamku krakowskiego;

gdy wic wylewy w r. 1570 i 1687 zwróciy Wis od Zwierzyca przez

Dbniki ku Skace, oddalajc j od zamku, zarówno rzd ówczesny, jak

i miasto, wytyy siy, aby zamkn grobl dostp od Zwierzyca ku Dbni-
kom i zwróci rzek pod zamek, co si te powiodo. Obecnie istnieje projekt

otworzenia tego koryta przez Dbniki jako kanau ulgi w czasie powodzi.

Rzeczka Rudawa, biorca nazw od wsi Rudawy, pod któr cz
si dwie dostarczajce jej wody rzeczki Racawka i Szklarka, zbliywszy

si do Krakowa przez Zabierzów ku Mydlnikom, rozdziela si na 2 ramiona.

Starsze jest koryto poudniowe, przechodzce przez krakowskie Bonia,

które s pokryte jej napywami. Bonia byy do XVIII w. pokryte mokra-

dami, zapewne wic nieraz zmieniaa tu Rudawa swój bieg. Z tego ko-

ryta wiedzie na poudnie boczne rami, zwane Rudawk, biegnce do Pó-
wsia Zwierzynieckiego, poruszajce tu dawniej myn klasztorny i tu do

Wisy wpadajce, obecnie na gówne ujcie przerobione.

Drugie, pónocne rami Rudawy biegnce od Mydlnik ku obzowowi,
Czarnej wsi, ku mynom górnym i przez Piasek ku mynom dolnym czyli

tak zwanym królewskim, wpadajce do ukrytego koryta w ulicy Garncar-

skiej, jest sztucznem, czego dowodem prócz dokumentów jest fakt, e
w obzowie pynie po grobli wzniesionej nad poziom pól otaczaj-

cych. Koryto to miao dawniej ogromne znaczenie ekonomiczne a po czci
take i fortyfikacyjne.

W r. 1286 wydaje Leszek Czarny Dominikanom krakowskim nast-

pujcy przywilej

:

... my Leszko... ksi Krakowskie, Sandomierskie i Sieradzkie...

zakon braci Kaznodziei (Dominikanów)... miujc... tyme braciom kla-

sztoru krakowskiego... dajemy... wod, któr pierwej z rzeki Ru-

dawy do tego swego klasztoru sprowadzali, tak, e ci bracia

tego klasztoru bd mieli . . . wolno . . . wieczycie prowadzi t wod do

klasztoru przez terytoryum Krowodrzy... aby j na swe potrzeby z rze-

czonej rzeki Rudawy od Mydlnik prowadzili...
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Osnowa powyszego przywileju mówi o rzeczy ju doi<onanej. Wi\rótce

potem w doi\umentach spotyl\amy Rudawe biegnc od Górnych mynów
ku ulicy w. Marka i dalej koo bram Sawkowskiej, Floryaskiej, Miko-

ajskiej ku klasztorowi Dominikaskiemu, który tu mia do XV w. myn,
jak pisze Dugosz. e koryto to poprowadzono do dawno przed rokiem

1286, w którym dopiero Leszek przywilejem to stwierdzi, dowodzi doku-

ment z r. 1304, którym dziedzice Chemu zeznali przed rajcami krakow-

skiemi, e Sotysowi w Bronowicach sprzedali „wodtj utrzymywan w ich

dziedzictwie Chemie a wyprowadzon z rzeki. Rudaw pospolicie zwanej,

do mynu swego, który maj w Bronowicach z t umow, e ta rzeka

Rudawa, która zdawna uwaan jest za granic obu wsi, przez zmian
nigdy niema wyschn i t. d." Jeeli wic w r. 1304 Rudawa uchodzia

zdawna za granic Chemu i Bronowie, to przypuszcza trzeba, e istniaa

tam przynajmniej lat 30-40, a w ten sposób zbliamy si do daty przy-

wileju lokacyjnego Krakowa: Poniewa Rudawa kolo miasta do klasztoru

dominikaskiego prowadzona, przyczyniaa si do wzmocnienia fortyfikacyi,

przypuszcza mona, e Dominikanie porozumieli si z wójtami wanie
urzdzanego Krakowa o przeprowadzenie Rudawy fos otaczajc Kraków

tak, jak j potem w tej fosie widzimy. Tak wic data powstania koryta

dominikaskiego przypadaby na pierwsze lata po lokacyi Krakowa w r.

1257 lub r. 1260, w którym po drugim napadzie tatarskim miasto na nowo
porzdkowa si musiao.

Tradycya przypisywaa poprowadzenie Rudawy z Mydlnik naokoo
Krakowa mynarzowi królewskiemu okietka, Gerlakowi.

Gerlak ten jest osob historyczn: w r. 1327 nadaje król okietek

„swemu mynarzowi Gerlakowi" '/a wszystkich mynów na Rudawie koo
miasta Krakowa jakie wybudowa i wybuduje.

W r. 1335 nadaje Kazimierz W. Bieniaszowi synowi Mikoaja Gerlaka

'/a myna na Rudawie blisko miasta ze wzgldu na zasugi Mikoaja dla

ojca (t. j. okietka) pooone.
Stary Mikoaj Gerlak by wic historycznie mynarzem królewskim

okietka i dozna pismem stwierdzonego uznania swych zasug. W r. 1335

ju nie y. Jeeli si przypuci, e zmar jako starzec, to móg w kocu
XIII w. wspódziaa przy sprowadzeniu Rudawy z Mydlnik do Krakowa.

Kwestya pierwotnego ujcia Rudawy Dominikaskiej jest do nie-

pewn. Spadek prowadzi j oczywicie ku Wile na poudniowy wschód,

a w chwili lokacyi Kazimierza w r. 1335 szed wschodni stron Strado-

mia, gdy na to wyranie wskazuje ustp przywileju lokacyjnego Kazimie-

rza : „wszyscy... którzy midzy murami zamku krakowskiego a do rzeki

Rudawy, gdzie wpada do Wisy, s ju lokowani albo bd w przyszoci,

do miasta rzeczonego Kazimierza... nalee bd". Atoli w dokumencie

z r. 1458 owiadcza król Kazimierz Jagielloczyk „e rajcom i caemu
ogóowi miasta Krakowa... dajemy... uytek wody Naszej z brzegu czyli

rzeki Rudawy, która w fosie za kocioem w. Mikoaja pod
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murami krakowskimi pynie przez myny Nasze... z tym warunkiem, e
ten uytek wody mynom Naszym szkodzi nie bdzie..."

Widocznie wic jedna odnoga Rudawy Dominikaskiej odgaziaa
si poza koció w. Mikoaja i tamtdy sza do Wisy, lub czya si tu

z Prdnikiem, który równie jednem ramieniem pyn za kocioem po-

wyszym, druga odnoga ku poudniowi na myn Dominikanów — jedno

za z tycti ramion miao znowu odnog na myn Gerlaka (dzi Psia górka).

Odnoga na myn dominikaski znikna w XIV w. W fos miejsk od

bramy w. Mikoaja ku ulicy Grodzkiej, a std ku drugiemu ramieniu

Rudawy okrajcej Kraków od zachodu i przez Stradom do starej Wisy,

wprowadzono Rudawe na samym pocztku XV w., o czem wiadczy przy-

wilej z r. 1401, w którym król Jagieo nadaje obywatelom krakowskim

„wolno wykopania nowych rowów, zaczynajc zewntrz bramy w. Mi-

koaja, a do bramy pod Zamkiem krakowskim, któr si wchodzi do

Kazimierza... zapenienia wod i zarybienia".

Dominikask Rudawe spoytkowao miasto ku obronie i wyzyska-

niu jej siy poruszajcej jeszcze w ten sposób, e od ulicy w. Marka

odprowadzono z niej jeszcze jedno rami na poudnie przez fos miejsk

ku bramie Wilnej, std dalej równolegle z paacem biskupim, z ogrodami

Franciszkanów i Kanoników, stamtd na wschód midzy domem Dugo-
sza i Zamkiem, nastpnie midzy Zamkiem a kocioem w. Idziego za

bram grodzk, a z pod niej ku Stradomiowi, gdzie to rami czyo si

z ramieniem drugiem, z pod klasztoru Dominikanów pyncem, ku Wile.

W ten sposób cae miasto byo otoczone ramionami Rudawy, a prócz

poytku ze wzmocnienia owoczesnej fort>1"ikacyi miejskiej zyskiwano

przezto si poruszajc liczne myny za bram Szewsk, Wiln, pod

Kurz stop (Zamkiem) i pod Bernardynami, oraz dopyw do licznych

rybnych sadzawek, które otaczay miasto.

Z ramienia doprowadzajcego wod z Mydlnik odprowadzono cz
wody poniej myna kamiennego czyli górnego na poudnie przez Piasek

na „myny Królewskie" z odpywem do ramienia Rudawy przez Bonia

pyncej. Ta mynówka zwaa si „ma Rudaw" po niemiecku Faulrade

(leniw). Ten odpyw utrzyma si do dzi dnia i jest jedynym odpywem
ramienia Dominikaskiego po skasowaniu odpywu, który okra Kra-

ków. Przed paru laty zasklepiono ujcie tego ramienia pod ulic Garn-

carsk. W i-obzowie w r. 1585 kaza król Batory przeprowadzi rami

przez ogród paacowy. Rozprowadzenie Rudawy na tyle ramion nie odpo-

wiadao iloci jej wody, a wybudowanie na wszystkich ramionach licznych

aktami udowodnionych mynów, dowodzi znakomitego wyzyskania caej

siy wodnej i umiejtnego ujcia koryt sziuzami, zatrzymujcemi wod
miejscami, aby pod szluz uzyska wiksz si spadku. Nie brak w aktach

dawnych uale na wpuszczanie do Rudawy kanaów i zanieczyszczania

jej — musiao to by siedlisko nieczystoci i rozsadnik chorób.

A'. liuhowski. Dzieje Krakow.i 3
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Wspomnie naley jeszcze, e w miejscu, gdzie Rudawa za ulic

w. Marka, za dzisiejszym kocioem Reformatów, do fosy miejskiej wpa-

daa i bieg do kola miasta rozpoczynaa, ustawiono budynek zwany rur-

mus, w którym czerpano wod Rudawy do wielkiej skrzyni (rzpi), za-

pewne podniesionej do wysoko nad poziom, z której od XIV w. pod-

ziemnemi drewnianemi rurami rozprowadzano wod po miecie do licznych

studzien, a od wieku XV take do domów prywatnych.

Poniej rurmusu nad brzegiem Rudawy dokoa miasta stay liczne anie.

Do umocnienia fortyfikacyi przyczyniaa si Rudawa nie wiele, bo

ilo wody nie moga wystarcza na szerokie ani gbokie koryto, bya

to po prostu wska ocembrowana mynówka. Gdy w kocu XV w. za-

czto Kraków lepiej fortyfikowa, zamierzano wicej wody wprowadzi

dokoa miasta, jak o tem wiadczy przywilej króla Aleksandra z r. 1506.:

„poniewa (obywatele krak.) wod rzeki Nieczeczy do obrony... miasta

chc sprowadzi tyme rzek Nieczecz przez obszar miejski Bo-
nie pync, do stróy Naszej rybnej dotd nalec... da postanowi-

limy"... Trudno nawrócenia jej koryta, a zapewne i koszta znaczne

spowodoway, e zamiaru tego nie dokonano.

Do tych ramion okrajcych Kraków miaa Rudawa jeden tylko

dopyw przez Piasek z pod górnego mynu ku rurmusowi t. j. za dzi-

siejszy klasztor Reformatów. Gdy w czasie wojny Szwedzkiej w r. 1656

zniszczono ten dopyw przez zasypanie gruzem, zaniedbane i pozbawione

dopywu wody koryta koo miasta, odywiay si tylko deszczem i two-

rzyy puste w czasie posuchy rowy. Sadzawki rybne licznie dokoa roz-

rzucone, pozbawione przepywu stay si mokradami.

Wilga wpadajca do Wisy z prawego brzegu nie miaa znaczenia

dla Krakowa, a Kazimierz posiadajcy grunta nad jej brzegami, wicej

mia szkody z jej wylewów, ni korzyci z myna nad ni bdcego.
Wilga biegnie w licznych zakrtach z poudnia od agiewnik ku

pónocy, a za Ludwinowem zwraca si ku wschodowi i wpada do Wisy
naprzeciw Skaki. Mówic wyej o zmianie koryta Wisy dokonanej w kocu
XIII w., kiedy gówne jej koryto zwrócono midzy Wawel a Skak, wy-

janiono, e wtedy Wilga wia si w korycie poudniowem, po Wile po-

zostaem, a czciowo musiaa si czy w tem korycie z wsk strug

Wisy, która od Skaki przez sadzawk przepywaa i z sadzawki dalej na

poudnie za Kazimierz odpywa musiaa.

Wdzieranie si Wisy z pod Zwierzyca do Dbnik, kierowao wody

jej wprost w dolny bieg Wilgi i musiao wpyn na chwilowe zmiany

koryta Wilgi. Po ustaleniu si koryta Wisy za Kazimierzem po wielkich

wylewach z koca XVi w. i w pocztku XVII w. Wilga utrzymuje si

w dzisiejszym biegu z ujciem naprzeciw Skaki. Prawdopodobnie miaa
Wilga pierwej poczenia z licznymi stawami, które istniay dawniej na

terytoryum dzisiejszego Podgórza, gdy stawy te jako rybne potrzeboway

odwieania wody.
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Wilga miaa odprowadzon mynówk, która pyna przez teryto-

ryum dzisiejszego miasta Podgórza i obracaa myn pod gór Lassot —
zaznaczon ona jest jeszcze na mapie z r. 1779, poczem zasypan zostaa.

Mynówk t nazywano rzeczk Cissow ju w XIV wieku.

Rzeka Prdnik, wypywajca w Królestwie Polskiem za Pieskow
Ska, przebiegszy dolin Ojcowsk wkracza koo Giebutowa do Wiel-

kiego Ksistwa Krakowskiego i tu nosi nazw Biauciy. Od Prdnika Bia-

ego rozdziela si, jedno rami pónocne przechodzi przez Prdnik Czer-

wony i Rakowice, drugie poudniowe przez Olsz, pod któr cz si oba

ramiona i za Piaskami i Dbiem wpadaj do Wisy.

W latach 1308--1358 Wisa w tem miejscu pyna nieco niej na

poudnie (od Paszowa ku Przewozowi i Brzegom), Prdnik wic odbywa
dalsz drog do ujcia.

Od Olszy ku poludniowo-wschodowi dotd znajdujemy w terenie lad

trzeciego ramienia Prdnika, które po za obserwatoryum astronomicznem

dy do Starej Wisy.

W dokumentach XIV i XV wieku spotykamy transakcye dotyczce

mynów na Prdniku i na Rudawie „za kocioem w. Mikoaja". Zdaje

si, e Rudawa (dominikaska) czya si tu z Prdnikiem i razem wpa-

day do Wisy. W r. 1659 znajdujemy wzmiank, e koryto za w. Miko-

ajem obrócone jest dalej ku Dbiu.

Dokoa miasta byy liczne stawy, odywiane wodami Rudawy. Cz
bya wasnoci królewsk, nad któr czuwali osobni stróowie, póniej

wydzierawiano dochody ze stawów, a dochód ten zwa si „stró rybn".

Inne stawy byy wasnoci miejsk, a potem przechodziy na wasno
prywatn, zazwyczaj za opat rocznego czynszu. Dochowao si do dzi

dnia tylko kilka a i te nie maj adnego znaczenia dla braku przepywa-

jcej wody: 1) Stawy na kocu ulicy obzowskiej z odpywem przez

Czarn wie ku Boniom ; 2) Staw Zwierzyniecki, okoo 2 morgi powierz-

chni majcy na Pówsiu Zwierzynieckiem za dawnym paacykiem biskupim,

obecnie zasypywany ; 3) Staw w ogrodzie Zakaszewskich i 4) zagbie
w ogrodzie botanicznym ; 5) zagbienia postawowe za szpitalem w. a-
zarza na Grzegórzkach i w Dbiu. Niektóre z tych zagbie ze stojc
wod w porze deszczowej pochodz jednak nie ze stawów, lecz z doów
cegielnianych. Wreszcie 6) sadzawka w. Stanisawa pod Skak.

Nie istniej ju, zasypane:

7) dwa stawy na Kawiorach, uwidocznione na mapie I. Affaiti z roku

1657; 8) Sadzawki od ulicy Szewskiej ku Zamkowi na gruntach dzi pod

planty zajtych; 9) Dwie królewskie sadzawki na groblach; 10) Sadzawka

na prawym brzegu Rudawy blisko ujcia do Wisy; 11) W Dbnikach,

staw zwany „jezioro Jelitowskie" ; 12) Na poudnie, gdzie dzi planty pod-

górskie, by staw królewski, zwany Kazimierskim; 13) Staw niegdy kle-

rykatury w. Michaa na Zamku, pod gór Lassot pooony, z tyu za

wsi zwan Zabtocie; 14) Stawy na Zabociu ; 15) Stawiska z opuszczo-
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nych koryt przedhistorycznych w Phaszowie; 16) Na wschód od murów
Kazimierza za kami klasztoru Boego Ciaa sadzawka królewska, 17) sa-

dzawki w Dbiu i Grzegórzkach. Od wschodu Krakowa, gdzie caa dziel-

nica powstaa, kolo ulicy w. Gertrudy, bya 18) wielka sadzawka „w. Se-

bastyana" zwana take „Weisser See" i „piscina Leypinger", a pomidzy
ni i murami miasta 2 sadzawki pod Dominikanami i Gródkiem; 19) Kilka

sadzawek na Wielopolu.

Na pónoc od miasta nie byo adnych sadzawek, poniewa poziom

podnosi si tutaj znacznie i Rudawa nie moga dostarczy dopywu ; od

zachodu, poudnia i wschodu by Kraków otoczony wymienionymi wyej
mynówkami, stawami, sadzawkami, bagnami, mokradami i wodami sto-

jcemi w licznych zagbieniach cegielni i rowów, by wic do pewnego

stopnia strategicznie bronionym wodami, wody te jednak przewanie sto-

jce lub wolno pynce musiay caej okolicy nadawa pitno malaryczne.

Topografia obszaru miejskiego nie wiele zmieniaa si w dawnych

czasach, prócz nadsypywania i równania terenu, prócz nieco gociców,
rowów, mynówek i jazów, — wicej zmieniaa si tylko fizyonomia tego

obszaru skutkiem pracy cywilizacyjnej, zmieniajcej zwolna mokr i pust

okolic w ludne i pracowite siedziby, zabezpieczajce si trwalemi muro-

wanemi budowlami, wspóln organizacy i wzajemn pomoc. Najazdy,

wylewy niszczyy dawn osad bez ladu — od czasu zorganizowania jej

i obwarowania przetrwaa i trwa, zachowujc lady nieprzerwanej od

Xlii w. pracy cywilizacyjnej.

Krypta w. Leonarda pod katedr,-) z XI w.



ROZDZIA III.

Wyrobienie si wasnoci indywidualnej — pierwotna wasno panujcego — upo-

saenie ducliowiestwa — wyodrbnienie si majtku kapitulnego — podzia tego na

prebendy — najdawniejsze dyspozycye ziemi pochodz od panujcego i biskupów —
obszary prywatne — zaludnienie obszaru biskupiego w Krakowie -- zmiany wasnoci
przez organizacy miejsk (lokacy) - póniejsze dyspozycye panujcego gruntami

w obrbie miasta — najdawniejszy lad granic wasnoci w dochowanych granicach

parafialnych — wasno gminna — dochody gminy z majtku, przedsibiorstw, mo-

nopolów, opat i podatków — podatki konsumcyjne, wolnice — dzisiejsze dochody.

W epoce, w której pojawiaj si pisemne wiadomoci o Krakowie,

wyrobia si ju wasno indywidualna, na terytoryum miasta spo-

tykamy wasno panujcego, duchowiestwa i jednostek prywatnycti, ale

panujcy rozdaje jeszcze ogromne obszary ziemi, w rkach prywatnych

jest jeszcze bardzo mato, niewyzyskanie wic ziemi samo przez si zach-

cao do sprowadzania kolonistów i do zachcania ich nadaniem ziemi dc

osiadania, czynsz za przez nich pacony, oraz pewne daniny stanowiy

zysk dla nadawcy ziemi.

Stosunki co do wasnoci ziemi w pierwotnym Krakowie dadz si

zbada stosunkowo gboko w przeszo, dziki licznym dokumentom

nada kocielnych, chocia brak wielu z najdawniejszych dokumentów.

Jest ich stosunkowo do duo z XIII i XIV w., a z nich widzimy, e
w epoce owej przewana cz wasnoci w Krakowie naley do panuj-

cego, biskupa i duchowiestwa, bardzo niewiele do szlachty, reszta do

mieszkaców, wywodzcych sw wasno albo z nadania panujcego,

albo od duchowiestwa. Chrzecijastwo wprowadzi do Polski panujcy,

od niego pochodzi pierwotne uposaenie katedr biskupich. Pierwszymi

duchownymi, oczywicie pochodzcymi z zagranicy, byli biskupi misyjni

i Benedyktyni, którzy wychowali sobie dalszy kler z krajowców. Po reakcyi

pogaskiej za Mieszka II powtórzyo si sprowadzanie Benedyktynów i po-

nowne wychowywanie duchowiestwa miejscowego. Najdawniejszy wic
kler by zakonny, nietylko po prastarych klasztorach, jak w Trzemesznie,

Mogilnie, -czycy, ale i przy katedrach biskupich, skd pierwotne uposa-

enie Kocioa byo uposaeniem przewanie siedzib Benedyktyskich ').

') Karol Potkaski: Opactwo na czyckim grodzie. Kraków 1901.
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W miar wyodrbniania si kleru otaczajcego bisi<upa w jego sie-

dzibie katedralnej od macierzystego opactwa, powstawa kler wiecki, a to

pocigao potrzeb rozdziau dochodów majtku midzy pierwotne opactwo

a kler katedralny, przybierajcy nazw kapituy. W roku 1092 darowaa
Judyta, druga ona Wadysawa Hermana, kasztelani ctiropsk kapitule
krakowskiej, w tym wic roku widzimy ju odrbny majtek kapituy,

wiadomo za, e Wadysaw Herman zorganizowa w r. 1098 t kapitu,

kae si domyla, e wtedy przeprowadzi on podzia zupeny majtku
duchowiestwa, które obsugiwao katedr krakowsk, przeznaczajc cz
ich kapitule, a zostawiajc reszt moe opactwu Tynieckiemu, bo ono

prawdopodobnie byo siedzib duchowiestwa otaczajcego biskupa kra-

kowskiego w najdawniejszych czasach. Majtek kapituy pocztkowo po

jej utworzeniu by wspólnym, kapitua tworzya jakby klasztor, niedugo

jednak nastpi podzia stay dochodów i majtku na prebendy midzy
czonków piastujcych urzdy kapitulne: proboszcza, scholastyka, kusto-

sza i t. d. oraz oddzielonym zosta majtek biskupa ').

Najdawniejsze dyspozycye wasnoci gruntow w Krakowie i oko-

licy, o jakich wiemy, s dyspozycyami biskupów: w r. 1184 wybudowa
biskup Gedko koció w. Foryana — jak donosi Dugosz — w miejscu,

gdzie uroczycie przyjto relikwie tego witego z Rzymu sprowadzone,

a obdarzy dziesicinami ksi Kazimierz, tak ksicemi, jak wyproszo-

nemi od biskupa. Stara ta dotacya pochodzi wic z majtku biskupiego,

i moe Benedyktyskiego, oraz ksicego.
Nie posiadamy oryginalnych dokumentów fundacyi szpitala w. Du-

cha. Roczniki podaj lata 1221— 1223 jako dat zaoenia. Dugosz jednak,

wspominajc, e oglda te dokumenta, podaje r. 1220 jako dat, kiedy

biskup Iwo zaoy szpital na Prdniku, powoa do niego braci szpitalni-

ków zakonu w. Ducha z Wiednia, a na uposaenie da im midzy innemi

wie nad Prdnikiem z mynem i Krowodrz. Po napadzie tatarskim biskup

Prandota przeniós szpital ten w r. 1244 do Krakowa, oddajc im koció
parafialny w. Krzya. W dokumencie Zygmunta I z r. 1530'-), zatwierdza-

jcym posiadoci klasztoru w. Ducha dodano bliej, e Iwo nada szpi-

talowi obszerne miejsce na dom, ani, ogród, stajni przy kociele, a obok

Krowodrzy ca paszczyzn midzy Pdzichowem a Biskupiem, zwyke
Boniem zwan, i czynsze z domów za kocioem w. Walentego, dalej

cz dziedziczn mniejszego Prdnika. Dalsz wiadomo o dyspozycyi

ziemi przez biskupa podaje znowu Dugosz: „Iwo biskup krakowski z domu
Odrowów . . . wróciwszy do dyecezyi krakowskiej, majc w wielkiem po-

waaniu braci kaznodzieji z sob przywiedzionych, zatrzyma ich jaki czas

w swym dworcu biskupim w domkach na ten ce zbudowanych a w r. 1223

') Wadysaw Abratiam: Pocztek biskupstwa i kapituy katedralnej w Krakowie.

Rocz. krak., tom IV, str. 177-200.

^) S. Tomkowicz: Szpital w. Duclia. Kraków 1892.
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ulokowa ich przy drewnianym l<ociele w. Trójcy, tctóry by caego mia-

sta parafi, przenoszc parafi do innego miejsca P. Maryi i da im plac

bardzo obszerny... i wybudowa l\lasztor".

„W niektórych pismach za znalazem, e biskup Iwo fundowa i usta-

nowi klasztor w. Trójcy w Krakowie w r. 1227". Przy wzmiankowanem
wyej przeniesieniu parafii od w. Trójcy biskup buduje koció P. Maryi,

a wic dysponuje gruntem i wyej nieco pooonym.
Widzimy wic, e do .\lll w. naley do biskupów caa wysza co do

poziomu cz Krakowa koo kocioa w. Trójcy, P. Maryi, w. Krzya,

Floryana, dalej Krowodrza z przylegymi gruntami, cz Prdnika, a w bez-

poredniem ssiedztwie tych dóbr biskupich spotykamy wasno Bene-

dyktysk. Posiadaj oni grunt koo szpitala w. Ducha, koo kocioa
w. Floryana, który to grunt w r. 1258 odkupuje Bolesaw Wstydliwy dla

miasta, koo kocioa w. .Mikoaja, na Prdniku. Wskazuje to na trafno
przypuszczenia, e pierwotnie duchowiestwo katedralne byo Benedykty-

skiem i e dopiero póniej uposaenie katedralne rozdzielone zostao mi-
dzy biskupa, kapitu i Benedyktynów.

Obok powyej wymienionych gruntów duchownych spotykamy wspó-
czenie gównie wasno panujcego: Do niego naley obzów, Czarna

wie, Piasek, ksi obdarza posiadoci ksiy Franciszkanów, on jest

patronem póniej powstaych kocioów parafialnych w. Szczepana i w.
Anny ~ czyli caa zachodnia cz miasta bya wasnoci panujcego.

Po za wasnoci biskupa i ksicia, wyej wykazan, i wasnoci
ludnoci na niej osiadej za czynszami lub robociznami, — spotykamy

bardzo mao innej wasnoci prywatnej : od wschodu nad Wis ley maa
wioska Bawó koo kocioa w. Wawrzyca, naleca w r. 1278 do co-

mesa Wawrzyca de Bamvol, która potem przesza na kapitu krakowsk,

a wreszcie w niewiadomy bliej sposób wnikna w XIV w. w miasto

Kazimierz, — dalej Dbie w roku 1254 nalece do klasztoru Zwierzynie-

ckiego, nabyte potem przez ksicia, nastpnie przez klasztor Mogilski, a od

tego przez miasto Kraków. — Cystersi Jdrzejowscy mieli myn na Pr-
dniku i dworzyszcze w Krakowie. Z poród szlachty posiada prawdopo-

dobnie wojewoda Sieciech grunt, na którym fundowa koo 1100 r. koció
w Andrzeja. Najwiksza rycerska posiado cigna si od zachodu na

poudnie Rudawy po Wis, która w XII w. przesza na klasztor zwierzy-

niecki. Mianowicie katalog biskupów krakowskich wspomina, e za cza-

sów biskupa Mateusza (1144- 1165) „szlachetny Jaksa fundowa dwa kla-

sztory, jeden w Miechowie, drugi w Zwierzycu". Dugosz mieni zaoy-
cielem klasztoru Zwierzynieckiego Piotra Wasta, tecia wyej wspomnia-

nego Jaksy. Do uposaenia tego klasztoru naleay wsie: Zwierzyniec

z Przegorzaami, Bielany, Bibice i Zabierzów. Jaksa wybra si w r. 1162

na wypraw krzyow do ziemi witej, bardzo zatem jest prawdopodo-

bnem, e dla uproszenia bogosawiestwa boego na t dalek drog
przedtem fundacy klasztoru stworzy (zmar 1176).



42

Z dat powyszych stwierdzi moemy, e na poczti<u XII w. Zwie-

rzyniec byl w posiadaniu Jaksy, który moe otrzyma! go za on od

Piotra Wlasta. Posiado ta cigna si dalej na zachód, obejmujc Prze-

gorzay i Bielany — co nas tu nie obchodzi — granic poudniow sta-

nowia Wisa, pónocn bya Rudawa, z której na myn klasztorny zwró-

cono kolano — na wschód przekracza Zwierzyniec to rami i obejmowa
jeszcze czci dzisiejszych Bo za Smoleskiem, dotd w posiadaniu kla-

sztoru bdcych. Bonia nie naleay do terytoryum miejskiego w r. 1257,

bo dopiero w r. 1366 nabyto je od klasztoru Zwierzynieckiego drog za-

miany za kamienic na rogu ulicy Floryaskiej.

Granic midzy gruntami ksicemi a biskupiemi, biegnc z pónocy
na poudnie od Krowodrzy ku zamkowi, bya wedug przypuszczenia Za-

chorowskiego ') droga krajowa, oczywicie nie zbyt prosta, bo musiaa

biegn miejscem suchszem, a na zaamania jej wpyny niewtpliwie

take siedziby mieszka na wygodniejszych miejscach urzdzone i powolne

nadsypywanie poziomu.

Grunt biskupstwu pierwotnie przez panujcego nadany widocznie

wczeniej si zaludni, bo na nim spotykamy na pocztku XIII w. gówn
cz osady i rozdrobienie na prywatn wasno, podczas gdy kompleks

gruntów panujcego na zachodniej stronie przedstawia si jako pusty i do-

piero póniej organizuj si tam gminy Czarnej wsi i Nowej wsi, pou-
dniowa koczyna koo zamku, abikruk pozostaje w rku panujcego a
do r. 1422, w którym go oddaje miastu. Zdaje si, e obzów by pier-

wotnie siedzib panujcego, a owe grunta okoliczne byy po prostu Zwie-

rzycem zaludnionym zrzadka ludnoci, do powinnoci, zwaszcza przy

polowaniu, zobowizan.
Lokacya z r. 1257 zmienia z gruntu stosunki topograficzne i wa-

snoci. Wska a wyduona osada na biskupim gruncie bya za ma na

miasto zakrojone na sposób zachodni, z ulicami, placami, rozszerzono j
ku zachodowi. Moliwem to byo za zgod ksicia i biskupa. Akt lokacyi

z r. 1257 wydany przez ksicia, podpisany take przez biskupa, musia
wic by wynikiem porozumienia, a w szczególnoci zezwolenia biskupa

na oddanie jego osady pod przysze miasto.

Z chwil lokacyi nie gasa wasno prywatna, jaka w obrbie mia-

sta istniaa, lecz przechodzia pod jurysdykcy miejsk, natomiast prawa

biskupie, odstpione, jak si zdaje ksiciu, a przez tego miastu, i prawa

ksicia do ziemi, ulegy zasadniczej zmianie przez upowanienie wójtów

do dyspozycyi imieniem miasta nadanymi gruntami w sposób okrelony

w przywileju lokacyjnym, czyli miasto nabywao na zakrelonem mu tery-

toryum prawo do wasnoci tak zwanej podzielonej, bo mimo prawa mia-

sta do dysponowania ziemi, uwaano grunt za wasno panujcego,

gdy wobec braku systemu poboru danin na rzecz pastwa, dochód tego,

') Kraków biskupi. Rocz. kralc. T. VIII.
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wzgldnie dochód panujcego, skada si z czynszów ziemnych i pewnych

zastrzeonych opat, majcych charai\ter wicej prawno -prywatny, ni pu-

bliczny, obdarowany za ziemi nabywa wieczyste prawo uytkowania

ziemi z obowizkiem uiszczania tych opat. Z póniejszych faktów zao-

enia przez Kazimierza W. miast Kazimierza (1335) i Kleparza (1366) na

gruntach, które w r. 1257 przeznaczone byy dla Krakowa i to zaoenia
bez adnej opozycyi ze strony Krakowa, dochodzi si do wniosku, e na-

danie uprawniao miasto do objcia w uytkowanie caej przestrzeni, o ile

za nie miao siy skorzysta z niej, o ile pozostawio pewne przestrzenie

nie wyzyskane, zaniedbana przestrze uwaaa si niejako za uwolnion,

niepotrzebn miastu i panujcy dysponowa ni na nowo.

Jeszcze co do Kazimierza zachodz czciowo pewne wtpliwoci:

mianowicie bieg Wisy okoo r. 1257 nie jest zupenie pewny, nie wiadomo
na pewne, czy wówczas nie sza ju jaka odnoga jej midzy Skak a Wa-

welem, — a w takim razie nie wiadomo, czy lokacya z r. 1257 obejmo-

waa terytoryum po t odnog, czy po samo gówne koryto pod Lasot —
w kadym razie obejmowaa Stradom — a ten przydzielono do Kazimie-

rza przy urzdzaniu tego miasta w r. 1335. Grunta Kleparskie niewtpli-

wie nadane byy w r. 1257 Krakowowi, wszak w r. 1258:

...Bolesaw Wstydliwy wiadomo czyni, e... opatowi Tynieckie-

mu... za zamian gruntu, który koo kocioa w. Floryana do tego kla-

sztoru nalea, który miastu Krakowowi i osadnikom tego gruntu do-
czylimy, dalimy cz lasu dotykajc posiadoci rzeczonego klasztoru . .

.

nie naruszajc prawa myna i karczmy, które od dawna klasztor rzeczony

w Krakowie posiada..."

W przywileju Kazimierskim nie ma mowy o nadaniu terytoryum, jest

tylko ogólnikowa organizacya „na nowo" wedug prawa magdeburskiego

„obywatelów tam przemieszkujcych" — przyjmuje wic jakie terytoryum

„tam" powszechnie znane, zdaje si, e rzeczywicie ograniczone fakty-

cznie, bo przywilej wspomina o „murach" miasta Kazimierza i przydziela

do niego tych, którzy midzy „jego murami a murami zamku" s loko-

wani (Stradom).

W przywileju dla Kleparza z r. 1366 równie niema nadania teryto-

ryum tylko nadanie organizacyi niemieckiej „miastu, które byo ulokowane

na przedmieciu miasta Krakowa koo kocioa w. Floryana", obietnica

otoczenia go murami, nigdy nie wykonana i przyznanie wspóuywania
pastwisk krakowskich.

Przyczyn, e Kraków nie wystpowa ze swemi prawami do tery-

toryum przeznaczonego pod Kazimierz i Kleparz byo, jak sdz, to, e
miasto w rednich wiekach musiao by obwarowanem, i e koszta tego

obw^arowania osad pod kocioem w. Floryana i pod Skak chciano

zoy na mieszkaców tych osad i panujcego, a jedynym do tego rod-
kiem byo zorganizowanie tych osad w odrbne miasta.
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Oprócz lokacyi Kazimierza i Kleparza na gruncie przeznaczonym

w przywileju z r. 1257 pod Kraków spotykamy i póniej dyspozycye pa-

nujcego czciami tego gruntu, z czego wnosi naley, e nadanie, przy-

wilej panujcego dawa tytuf do wasnoci, lecz nabycie wasnoci nast-

pywao dopiero przez okupacy nadanego gruntu. Jeeli grunt nadany lub

cz jego pozostaa nieobjta fizycznie, panujcy po jakim czasie dyspo-

nowa nim na nowo, jakby swoim lub niczyim. W obrbie murów miasta

skupiona gciej ludno zaja faktycznie grunta w posiadanie i to sy-

stematycznie wedug pewnego planu, jak tego dowodzi regularno ulic,

które tylko tam s skrzywione, gdzie tego cel wymaga, n. p. ulica Bracka

dla dostpu do kocioa Franciszkanów, zagicie ulic w. Marka koo Re-

formatów, Poselskiej koo kocioa w. Józefa, gdzie mur zewntrzny za-

gina si pókolem, zaczem ulica musiaa si zagi odpowiednio. Inaczej

byo poza murami miasta. Ogromnego obszaru, ogólnikowo w przywileju

okrelonego od I^rdnika po Wis, nie mogy pocztkowo opanowa siy

modego organizmu miejskiego, dlatego to na czci tego obszaru lokowa

król miasta Kazimierz i Kleparz, dlatego w rku jego pozosta abokruk

pod Zamkiem za domami Kanonicznymi a po Wiln bram, któr to prze-

strze na nowo darowa król miastu w r. 1422, kiedy to zapotrzebowao

faktycznie tej przestrzeni na rozszerzenie obwarowania miasta z tej strony.

Od czasu zorganizowania si Krakowa w gmin odróni naley od

prywatnej wasno publiczn gminn, suc na uposaenie miasta i na

wspólny poytek mieszkaców. Miasta tej epoki prowadziy jeszcze obok

liandlu i przemysu take gospodarstwo rolne, potrzeboway wic lasów

i pastwisk. Suyy do tego przestrzenie poza murami miasta. Na potrzeby

publiczne obok rozmaitych opat gminnych, wany dochód stanowiy do-

chody z nieruchomoci, miasto wic nabywa potem po kolei Grzegórzki,

Dbie, Czarn wie. Kawiory, Piaski, Blich i Gaj '). Najstarszym ladem

dawnych granic wasnoci s granice parafij, gdy powstay one w zna-

cznej czci przed lokacy z r. 1257, która przez zakrelenie obszaru mia-

sta na terytoryum czci pierwej biskupiem, czci ksicem i prywa-

tnem, zatara granice pierwotne tych posiadoci — a granice parafialne

pozostay dotd prawie bez zmiany.

Rozszerzanie chrzecijastwa w wiekach rednich postpowao w ten

sposób, e pierwsi misyonarze, obok nauki udzielali Sakramentów, przy-

gotowywali krajowców na ksiy, którzyby dalej ich dzieo prowadzili.

Sakramentu kapastwa mog udziela tylko biskupi — przeto misy
podejmowali zazwyczaj tylko oni: (wici: Wojciech, Bruno, Otto i t. d.).

Katedra lub kocióek biskupi by dla caej okolicy, nieraz dla caego

kraju, jedyn wityni, miejscem Sakramentów i pieczy dusz czyli parafi.

') Piaski kupio miasto w r. 1615 od Gutteterów, Blicli w r. 1631 od Zygmunta 111,

Gaj w r. 1765 za kapita otrzymany jako odszkodowanie od Rzplitej za zniesienie

wolnoci cowej. Nadto kupio miasto kawaki Prdnika: Montelupiowskie i Jezuickie —
gór kamienn za Wis (cz góry Lassoty).
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Z postpem wiary budowali moni kocioy i kaplice, osadzali przy

nich ksiy kapelanów, ale byy to tylko prywatne domy suby Boej —
dopiero w miar potrzeby biskupi nadawali tym kocioom prawo udzie-

lania chrztu, grzebania zmarych i innych Sakramentów, wogóle sprawo-

wanie pieczy dusz.

Pierwsz wic parafi w Krakowie, jak wszdzie, bya katedra bisku-

pia dla caej dyecezyi.

Oczywicie wobec wielkoci dyecezyi stan taki niemógl dugo si

utrzyma, powstay wic nowe kocioy bardzo niedugo, w kocu XI

i pocztku XII wieku, byy to kapelanie tylko pocztkowo. Dopiero

w kocu XII wieku zaczy si kapelanie przemienia w parafie, a w XIII w.

proboszczów nazywano kapelanami.

Pod dat 1223 r. czytamy wzmiank, e przed osadzeniem 00. Do-
minikanów przy kociele w. Trójcy przez biskupa Iwona Odrowa,
koció ten by parafialnym dla caego Krakowa, a dopiero w tyme
r. 1223 przeniós tene biskup parafi do kocioa N. P. Maryi.

Pocztek wic tej pierwszej krakowskiej niekatedralnej parafii w.
Trójcy przypada prawdopodobnie, tak jak wogóle powstanie innych pa-

rafij w Polsce, na poow XII w.

Drugim najstarszym parafialnym kocioem by, podug powyszego,

koció Maryacki, do którego przeniós biskup Iwo parafi od w. Trójcy.

Trzecim by, jak si zdaje, koció W\V. witych (na placu przed

Magistratem) tu koo Grodzkiej ulicy, spotykamy go bowiem wród
najdawniejszych parafij, a zbudowano go koo r. 1228, prawdopodobnie

wic jako parafialny, jako zastpstwo oddanego Dominikanom kocioa
w. Trójcy dla najbliszego jego ssiedztwa. (Po zburzeniu tego kocioa
w r. 1838, przeniesiono t parafi do kocioa w. Piotra.)

Czwartym by koció w. Krzya, zbudowany koo r. 1200 przez

biskupa Pek, przy którym osadzi biskup Prandota w r. 1244 szpital

braci w. Ducha, oddajc im ten koció wraz z piecz dusz.

Pitym by koció w. Szczepana na placu zw. Szczepaskim. Data

powstania niewiadoma, prawdopodobnie co najpóniej poowa Xlii w.,

gdy spotykamy go ju na pocztku XIV w. jako liczn i obszern parafi.

W rzymskici spisach skadek witopiotrowych z pocztku XIV w.

(1310, 1326, 1335 r.) wymieniono jako parafialne midzy krakowskiemi

kocioami, wyej podane, oraz kocioy: w. Stanisawa na Skace, w.
Jakóba i w. Wawrzyca (na Kazimierzu), w. Mikoaja (na Wesoej)

i Zwierzyniecki.

Koció w. Jakóba na poudnie od Skaki koo dzisiejszej ulicy Ska-

wiskiej mia by fundacy Strzemieczyków, a pocztki jego, podobnie

jak pocztki kocioa w. Wawrzyca (róg ulicy w. Wawrzyca i Daj-

woru) fundacyi podobno Duninowskiej, nie s wiadome, w kadym razie

bardzo dawne.
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Kocioy w. Wawrzyca i w. Jakóba byty parafialnymi osad wiej-

si<ich i<olo nich si znajdujcych. Doi\ument jeden z r. 1313 mówi o ko-

ciele w. Jakóba jako o przedmiejskim.

W r. 1312 dziedzice wsi Bawou (za kocioem Boego Ciaa, ku

górze Lasocie) zrzekli si patronatu nad kocioem w. Wawrzyca na

rzecz kapituy krakowskiej za uwolnienie ich od dziesiciny rolnej na

rzecz tego kocioa; koció ten by wic parafialnym dla Bawou, a po

urzdzeniu osady pod Skak, jako „miasta Kazimierza" w r. 1335, zna-

laz si w jego obrbie; podobnie koció w. Jakóba z przedmiejskiego

kocioa sta si miejskim. Kazimierskim.

W r. 1412 oddano Kanonikom Regularnym przy kociele Boego
Ciaa take piecz dusz parafii w. Wawrzyca. Za czasów Dugosza dzie-

li si Kazimierz na 3 parafie : Skaki, w. Jakóba i Boego Ciaa.

Na Skace oddano w r. 1471 piecz dusz Ojcom Paulinom sprowa-

dzonym tu z Czstochowy.

Kocioy w. Mikoaja na Wesoej, w. Salwatora na Zwierzycu

i w. Floryana kolegiacki na Kleparzu, byty parafiami przedmiejskiemi,

a po stworzeniu z Kleparza samoistnego miasta w r. 1366, sta si koció
w. Floryana gówn far Kleparza.

W kocu XIV w. przybywa w Krakowie nowa parafia w. Anny.

Pierwsza wzmianka o kociele tym pochodzi z r. 1381.

Doliczajc Zwierzyniec i Weso do dzisiejszego Krakowa, ma Kra-

ków 1 1 parafij.

Mówic o dawnym Krakowie, który obejmowa tylko dzisiejsze

ródmiecie w obrbie plant, wypadnie parafij pi: P. Maryi, WW. wi-
tych, w. Krzya, w. Szczepana i w. Anny.

Na pocztku XIV w. /aszly spory midzy proboszczami co do gra-

nic parafialnych, zaczem biskup Jan w r. 1327 ustali takowe, zapewne nie

zmieniajc stanu dawniejszego.

Skutkiem zaoenia póniej parafii w. Anny, zmieniy si nieco gra-

nice, ale sdzc po stanie XV w. opisanym przez Dugosza, pozostay a
do dzi prawie niezmienione ').

Skutkiem przewrotów politycznych utracio miasto cz dawnych

nieruchomoci, niead bowiem w gospodarstwie spowodowany zmianami

rzdu, niepozwala na zwrócenie naleytej uwagi na obron majtku roz-

rzuconego po duej przestrzeni. Przyczynio si do tego i pomieszanie

majtku gminnego z majtkiem Rzptej. Krak. 1815-1846, skutkiem czego

rzd austryacki wchodzc jako podmiot majtku b. Rzptej. Krak. obj

') W r. 1808 utworzy! rzd austryacki dla katolików obrzdku greckiego parafi

przy kociele w. Norberta, opuszczonym przez PP. Norbertanki ze Zwierzyca, Pod-

legaa ta parafia unicka do r. 1851 biskupowi chemskiemu, od tego roku przemy-

skiemu. Do parafii nale wszyscy grecko-katolicy W. Ksistwa Krakowskiego i obwo-

dów wadowickiego i bocheskiego.
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i cz majtku ziemskiego n. p. Stary Teatr (odkupiony w r. 1893), dom
Dyrekcyi skarbu i policyi przy ul. Kanoniczej i inne.

Nowe teorye ekonomiczne, zdajce do skupienia nieruchomego

majtku w rku gminy, znalazy oddwik w ostatnicti latach w zarzdzie

miejskim i obecnie zakupuje gmina znaczne obszary, zwaszcza pod mia-

stem, celem racyonalnego gospodarstwa i pozostawienia zysku z parcela-

cyi w rkach gminy na cele publiczne.

Majtek Krakowa byl w pótora wieku po zaoeniu miasta wcale

duy, a roczne dochody z tego róda zajmoway co do swej wysokoci

pierwsze miejsce w budecie. Tu naleay wic: Place i domy, kilka sta-

wów, troch ogrodów, wsi wymienione w poprzednim rozdziale, liczne

kramy na rynkach i placach, budy i stragany, bd to stale, bd tylko

na czas jarmarków ustawiane. ani ma miasto trzy ju w r. 1358, „Sme-

terhaus" koo ratusza t. j. hal targow, gdzie mieli swoje kramy rónego
rodzaju rzemielnicy. Browar kupuje miasto w r. 1399, sotysostwa na

wsiach wydzierawiano pewnie tak, jak w Grzegórzkach. Wprawdzie zada-

niem miasta byl przemys i handel, lecz w wiekach rednich nie zatracaj

miasta zupenie charakteru po czci osad rolnych, posiadaj wic pastwi-

ska, z których kady moe korzysta; miasto pobiera za to drobn opat
(pecunia pastoralis). Dochód z majtku nieruchomego miasta by dawniej

gównem ródem pokrycia wydatków publicznych, dalej pochodzi on

z przedsibiorstw gminnych oraz z opat publicznych, które pobierano

z monopolów wagi, topni, skadu i przewozu trunków, postrzygalni,

z taks od nadania obywatelstwa, od mierzenia sodu, myta od wozów
na utrzymanie dróg, ca od trunków — wreszcie z podatku, zwanego

szosem, pobieranego od domów, handlów i przemysów. W r. 1475 kupio

miasto wójtostwo, a jest to take ródo dochodów. Spotykamy inne po-

zycye, drobne, nieregularne, które wpywaj do kasy ze sprzeday siana

z pastwisk, drzewa z lasów, lub te ze sprzedanych zapasów zbytecznych,

n. p. sukna, oowiu i zyski ze sprzeday czci majtku gminy.

Z kamienioomów miasto zysków nie miao, ale pokrywao z nich

wszystkie swoje potrzeby. Miao dalej wasn cegielni na Boniach koo
Zwierzyca, nadto wapiennik koo kamienioomów. Z wymienionych przed-

sibiorstw miejskich, ostatnie byo najwydatniejsze. Wydatne zyski przyno-

sia t. zw. widnicka piwnica, ale tylko w rednich wiekach. Bya to pi-

wiarnia, któr miasto urzdzio w piwnicach ratusza. Specyalno jej stano-

wio piwo ze widnicy. To przedsibiorstwo prowadzio miasto na swój

rachunek. W r. 1456 wyda Kazimierz Jagielloczyk zakaz przywozu piwa

z zagranicy, jak mówi, z powodu zmniejszenia si wyrobu piwa w miecie,

a wskutek tego i spadku dochodu króla, w którego mynach szrotowano

sód. Bardzo moliwe jednak, e powód zakazu by raczej polityczny w celu

zaszkodzenia handlowi Szlska. Wskutek tego musiano zamkn i piwnic

widnick. Zamknit te ona jest a do r. 1501, kiedy znów Jan Olbracht

zezwoli na przywóz piwa ze widnicy, ale tylko na rzecz rady miejskiej,
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tak, e piwnica widnicka, któr znów otworzono, miah na wyszynk piwa

monopol. W roku 1540 rada piwnic ze wzgldów moralnoci zamkna,
a piwnic wynaja. Miasto brao nieraz w dzieraw dochody królewskie

z korzyci dla skarbu publicznego, bo miasto miao lepsze siy do admi-

nistracyi, a pozbywajc si kopotów z dzierawcami, mogo nadto i do-

chód pewien zapewni dla swego skarbu. Pod koniec wieku XIV i w po-

cztkach w. XV, dzierawi ono niejednokrotnie stró i co od ledzi.

Ryby stanowiy dawniej bardzo wany przedmiot konsumcyi, zwaszcza
wobec cisego przestrzegania dni postnych, bardzo licznych. W znacznej

iloci dostarczaa ich pynca przez Bonia Rudawa, tu Nieciecz zwana.

Znajdoway si tam urzdzenia przeznaczone dla hodowli ryb. Cay ten

obszar, obejmujcy oba ramiona Niecieczy i kilka sadzawek, obejmowano
nazw stróy ryb. Z ca od ledzi spotykamy w rachunkach miejskich

dochody w latach 1390-1397.

Monopole posiada Kraków od dawnego czasu. Spotykamy je ju
w r. 1302. Byo to prawo utrzymywania pewnych urzdze i przedsi-

biorstw, z których prawie kady korzysta musia, i pobierania od nich

opat na cele miejskie. Tu naleay wagi, topnia, skad i przewóz trun-

ków, postrzygalnia.

Z wyjtkiem niektórych przedmiotów, które nie podlegay obowi-
zkowi waenia w wagach miejskich i które wolno byo way prywatn
wag, inne musiay by waone na wadze miejskiej, a choby kto nawet

z niej nie korzysta, to i tak ciy na nim obowizek zoenia opaty na

rzecz miasta. By to wic podatek pobierany od obrotu. Wagi miao mia-

sto dwie: wielk „die grose woge" gównie dla oowiu, miedzi i ma dla

innych towarów. Znajdoway si w rynku obok Sukiennic.

Prawo topienia oju stanowio take monopol miasta. Wyranie sta-

nowi wilkierz, i ani w miecie ani nawet poza miastem oju topi nie

wolno, lecz jedynie w topni miejskiej, a to ze wzgldu na smród, jak

i moe w wyszej mierze na niebezpieczestwo ognia. W pocztkach XV w.

przybya topnia wosku. Topnia srebra czya si bardzo cile z wag
srebra, w rynku, obok wag. Od r. 1392 wystawiono drug topni poza

miastem.

Monopol miasta na skadanie przywiezionych beczek wina i piwa do

piwnic, wzgldnie take na ich przewóz, istniejcy w Krakowie ju w r. 1335,

nazywano Schrottwagen "')•

Gdy wino miao i do piwnicy, lub gdy miao si je przewie
z piwnicy do piwnicy, lub gdy je trzeba byo wynie z piwnicy i wsadzi

na wóz, na wywóz z miasta, nie wolno liyo robi tego przy pomocy na-

jtych lub wasnych ludzi, musi si wzywa szrotmajstra.

') Co waciwie znaczy sowo „schrott" nie wiadomo na pewno; podobno ttó-

niaczy to naley jal<o skadanie do piwnicy.

K. Bkowiiki. Dzieje Krakowa. 4
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Przy piwie chodzito nie tyle ju o skadanie beczek do piwnicy, lecz

gównie o przewóz. Podlega szrotowi przewóz wtedy, jeli piwowar sprze-

daje beczki drugiemu piwowarowi lub szynkarzowi do sprzeday. Nie pod-

lega, jeli piwo sprzedaje wprost konsumentowi. Szrotmajster, który mia
zarzd szrotwagenu, nie dostawa wprost pienidzy za przewóz, lecz zna-

czki, na dowód e ju za szrot zapacono ; dajcy przewozu kupowa
je na ratuszu. Byty to blaszki z miedzi; pierwotnie zdaje si tylko jednego

rodzaju, okrge. Znaczki te zw po acinie signa, po niemiecku czechen

albo czelclien, po polsku póniej cechy. Po wprowadzeniu innych zna-

czków, zwano okrge staremi. W r. 1488 wprowadzono nowe znaczki,

mianowicie w formie maych trójktów i kwadratów, z wybit cyfr.

Dwie postrzygalnie sukna ma ju miasto w r. 1358. Szo przy nich

o to, by przez urzdzenie odpowiednie zapobiedz oszustwu przy wymiarze

towaru, który trzeba byo mierzy na okcie, a wic przedewszystkiem

sukna. Miasto wydzierawia postrzygalnie, które stanowi monopol, pe-

wnym osobom t. zw. gewandscherer, którzy maj wymierza sukno na

okcie dajcym tego. Miasto te stanowi taks za t czynno. Prócz

zabezpieczenia pewnoci obrotu tkwi w tem i podatek, jak wida z tego,

i taksa stosuje si do cen sukna, silniej obcia dobre, sabiej gorsze

gatunki.

Dalszy dochód miasta polega na poborze opat za pewne usugi

miasta. Tu zaliczy trzeba i opat za przyznanie obywatelstwa, gdy zali-

czenie petenta w szereg obywateli oddawao mu pewn usug, nadawao
mu prawa prowadzenia handlu, przemysu, wolno ca od sukna i t. p.

Dalej naleaa tu do r. 1431 opata od pomiaru sodu, do poowy za
XVII wieku opata wodocigowa, zwana Rorne i rorgeld. Ju w r. 1399

rozpoczyna Kraków prac koo wodocigów. Od r. 1441 spotykamy si

z dokumentami, które wystawiaj rajcy na rzecz poszczególnych mieszczan,

pozwalajce im na przeprowadzenie rur od wodocigu miejskiego. Dzieje

si to z reguy za opat. Mostowe, zwane póniej mytem, stanowi od-

szkodowanie za uycie drogi; otrzymuje je miasto od Jana Olbrachta

dopiero w r. 1501. Tylko wozy z towarami paciy mostowe, próne nie.

Do kontroli suyy blaszki z literami bramy, odrbne na opat po gro-

szu i po pó grosza.

W rzdzie miejskich dochodów pierwsze miejsce zajmuje podatek

gminny od rónych rodzajów przychodów zwany szosem.
Wilkierz z r. 1385 mówi, i szos si pobiera tylko w razie potrzeby.

Takich podatków, które razem nosz ogóln nazw szosu byo trzy:

1) podatek gruntowo-domowy, 2) od zysków z handlu i przemysu, 3) od

majtku, dalej od sklepów, od kramów, od jatek na miso, i od stoów

(straganów). Szos od majtku opaca si zarówno od pienidzy jak i od

zasobów niepieninych, wynosi on prawie 1 "/„ majtku.

Ca od sukna pacili wycznie obcy, wolni za byli od niego ci,

którzy mieli prawo obywatelstwa miejskiego. Prawo poboru ca od wina
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dostaje miasto dopiero w r. 1493. Opfaca je musieli wszyscy mieszkacy,

bez wzgldu, czy mieli tu obywatelstwo lub nie. Byo to jedno z najwa-

niejszych ródet dochodu miasta. Finanse Krakowa w wiekach rednich

dokadnie s znane jako opracowane monograficznie przez S. Kutrzeb '),

natomiast dzieje ich od XV''I w. nie mog by w caoci zebrane, gdy

') Stanisaw Kutrzeba: Finanse Krakowa w wiekach rednich. Rocznik krak. T. iii.

Tene: Piwo w redniowiecznym Krakowie. Rocznik krak. T. I
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róda urzdowe, spisy dochodów i wydatków miejskich ogoszone s
dotd tylko fragmentarycznie '). Z rachunków tych wida, e rednio-

wieczny system przetrwa do koca Rzpitej z bardzo maemi zmianami.

W r. 1586 najwiksz cyfr dochodu przedstawia opata od wina, podobnie

w r. 1611. Memorya z r. 1787, podany królowi, wylicza w dochodach prócz

majtku nieruchomego: z wag 10.000 zp., z win 7.784, z brycznego 1.430,

wózkowego, i brukowego 13.686, od redut i widowisk 575, od przyjmu-

jcych prawo miejskie 1.050, za poyczanie miarek w dni targowe 126,

od cechowania miar 75, od witniczan i garbarzów zamiejscowych 236,

wreszcie subwency ze skarbu Rzpitej 8.000 zp.

W czasach wojennych na pokrycie kontrybucyj najedców wybierano

osobno skadki przymusowe w miar majtku od obywateli, klasztorów,

cechów.

Z powyszych danych wynika, e miasto obciao podatkami kon-

sumcyjnymi gównie trunki. Droyzna innych rodków spoywczych za-

leaa od opat od byda, zboa i mki przed dowiezieniem do miasta

pobieranych i od moliwego wyzysku rzeników i piekarzy, którzy z-
czeni w cechy tworzyli do pewnego stopnia jakby dzisiejszy kartel, zwa-

szcza, e od wieku XV poczynajc eksport byda i podów rolniczych

z Polski dochodzi w cigu stu lat do wielkich rozmiarów i produkty spo-

ywcze sil rzeczy droej wewntrz kraju. Cyfrowe porównania cen

z przeszoci nie miayby adnego celu, wobec cigej zmiany wartoci

pienidzy; ta lub owa cyfra dawnych grzywien, zotych, lub groszy, jest

dzi niezrozumia, dopiero porównanie wiadcze, jakie w przeszoci

za pewn jednostk monety mona byo otrzyma, z jednostkami mo-

nety, jakie dzi za to samo wiadczenie zapaci trzeba, daje pewien punkt

porównania, atoli tylko co do kadego wiadczenia lub przedmiotu, n. p.

w r. 1396 wydali urzdnicy królewscy razem z magistratem krakowskim,

cennik ywnoci i towarów, w którym oznaczono midzy innemi : miar

pszenicy 7 groszy, mki pszennej 5 groszy, owsa 2 grosze, jczmienia

3 grosze, korzec grochu 2'/.. groszy, korzec prosa 3 grosze, korzec maku

1 grosz i t. d., 2 dobre kurczta 1 grosz, zajc 2 grosze, cielak tuczny

6 groszy i t. d. Wedug cennika z r. 1413 kosztowa funt cynamonu nieco

wicej ni fura drzewa t. j. 2'/,^ grosza, funt pieprzu 16 groszy, za co

mona byo dosta równoczenie 16 okci sukna zwanego „gocz". ót
szafranu naznaczono na 2V„ grosza i t. d.

Zarzd miasta broni si przeciwko droynie przedewszystkiem przez

uzyskanie t. zw. wolnie, t, j. wolnych targów w pewien dzie tygodnia,

na które mona byo dowozi ywno bez opat celnych i sprzedawa

po cenie dowolnej. W Krakowie bya jedna taka wolnica na Pdzichowie,

gdzie sprzedawano pieczywo we wtorki, druga misna na Kazimierzu, czynna

') Po rok 1586 w „Prawach i statutach kr." Fr. Piekosiskiego, kilka cyfr z XVII

i XVIII w. W „Zbiorze wiadomoci o magistratach" J. W. Smoniewskiego (Kraków 1868).
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w soboty. Królowie, którzy z produkcyi cechów cignli bardzo znaczne

zyski porednie (myny, jatki), niechtnie zezwaiah" na „wolnice" ; ograni-

czali nawet to tradycyjne prawo, natomiast starah" si zapobiega droy-

nie misa uwalniajc bydo, pdzone na rze do miasta, od licznych ce
drogowych i mostowych. Z drugiej strony mieszczanie sami hodowali

sobie nieco byda, majc pastwiska miejskie na ich wasny uytek wy-
cznie prywatny. Nastpnie ukadaa Rada miasta taksy, staraa si równo-

czenie pomnaa liczb wytwórców wewntrz samych organizacyj cecho-

wych. Dzi nie mog gminy same nic zdziaa, bo na ceny wpywaj
wobec uatwie komunikacyjnych stosunki midzynarodowe, na które

moe wpywa tylko wikszy, potniejszy organizm t. j. pastwo, przez

ca sw polityk ekonomiczn. Obok drobniejszych usiowa gminnych

powstaj nadto spóki spoywcze, to jest zwizki konsumentów czcych
si w obronie wasnych interesów przeciw moliwemu wyzyskaniu poo-

enia przez producentów.

Po upadku Rzpltej polskiej wród kilkakrotnych zmian rzdu, zmala

majtek dawny a natomiast przyszy do znaczenia wiksze wiadczenia na

rzecz pastwa, ni na rzecz gminy.

Obecnie oprócz bezporedniego podatku gminnego, wodocigowego

i od biletów tramwajowych, oraz opat za pewne wiadczenia, pobiera

si podatek gminny w formie pewnego procentu od podatku pastwowego

(dodatki do podatku), a ródo to jest stosunkowo szczupe do dochodów

miasta z jego wasnoci i przedsibiorstw : gazowni, elektrowni i targowicy.

Znaczny nadto dochód przynosz podatki konsumcyjne, tak dzierawione

od rzdu (akcyza) jak samoistne gminne.

Obecny majtek gminny, prócz Bo, plantacyi i kilku posiadoci,

jest nowym dorobkiem, kolejno nabywanym w ostatnich kilkudziesiciu

latach. Wedug inwentarza przedstawia on warto okoo 39 milionów ko-

ron, dugi wynosz okoo 21 milionów. Dochód i rozchód roczny bude-

towy wraz z dochodami przedsibiorstw wynosi 7 milionów.

Podziemia katedry i trumnami królewskiemi.

^.^ „ /



ROZDZIA IV.

Przywilej lokacyjny z r. 1257 — Prawo niemieckie — ratusz — urzd radz'ecki —
urzd wójtowsko-lawniczy — rajcy i awnicy — urzdnicy i sudzy miejscy — czter-

dziestu mów — pospólstwo - arsena - garnizon — cechy — ustawa o miastach

z r. 1791 — zmiany organizacyi porozbiorowe wyjcia z prawa miejskiego — przed-

miecia - Kazimierz i Podgórze — Kleparz, Pdzichów, Bonie, Biskupie, Krowo-

drza — Garbary, Smolesk — Wesoa, Lubicz, Strzelnica — Czarna wie, Nowa
wie — Grzegórzki, Dbie — obszary dworskie.

Podstaw urzdzenia i uposaenia gminnego Krai<o\va byl przez cate

wieki przywilej lokacyjny Bolesawa Wstydliwego z r. 1257; wany
ten dokument przytaczamy wiec dosownie, tem bardziej, e dotd nie byl

on w polskiem tlómaczeniu nigdy publikowany

;

„W imi Ojca. i Syna i Ducha w. Amen.

Rzeczy pomylne przystoi dokumentami i wiadkami, rozgosem i ja-

wnoci czynu wzmacnia i upewnia, aby ich obok zapomnienia i po-

twarz nie zaciemniy. Gdy zatem naturalne i za naturalne uwaane sku-

pienie si ludzi w ziemiach sprawiedliwo zapewnia, a zarówno sama

sprawiedliwo jak i skupienie si ludzi wszystkim pomylno niesie

chcc zatem zaoy miasto w Krakowie i tam zgromadzi ludzi

z rónych okolic '),

gosimy uszom pojedynczych tak obecnych, jak przyszych, e my
Bolesaw z aski Boej ksi krakowskie i sandomierskie, razem z naj-

janiejsz matk nasz Grzymisaw i szlachetn nasz maonk Kunegund,

zakadamy je na tem prawie, na którem zaoone jest miasto wro-

cawskie, naley jednak stosowa nie to, co si tam dzieje, ale to, co

wedle prawa i formy miasta magdeburskiego, dzia si winno, aby, w ra-

zie jakiejkolwiek wtpliwoci do prawa pisanego si odwoa, gdyby kiedy

kto w czem mia wtpliwo.
Naprzód wic to mocnie zachowa chcemy, i wójtom naszym Ged-

kowi, zwanemu Stilwójt, Jakóbowi, niegdy sdziemu z Nisy i Dytmarowi,

zwanemu Wokiem, w naszej obecnoci osobicie stawajcym, zachowa
niezomnie przyrzekamy,

e wszyscy obywatele w teme miecie mieszkajcy przez przecig

lat szeciu, adnego czynszu, ani adnej powinnoci nie maj nam dawa

') Dokument pisany jest jednym cigiem — dla przejrzystoci drukuj go w ten

sposób, e poszczególne postanowienia zaczynam od nowego wiersza.



ani czyni swymi osobami iub posiadociami, im lub miastu nalenemi,

z wyjtkiem sklepów, gdzie sukna bd sprzedawane, i sklepów przeku-

pniów, które zwykle kramami nazywaj, z których, gdy je naszym kosztem

i staraniem wybudujemy, poniewa i to im przyrzeklimy, pi czci
czynszu nam przypadn, wójtowie za wyej rzeczeni szóst cz dzie-

dzicznie z nich pobiera bd, jednak nie z prawa, lecz z naszej szcze-

gólnej aski.

Gdy za upynie sze lat rzeczonych, z kadego placu winni bd nam
paci pól uta wagi niemieckiej srebra wtedy, kiedy zwyczaj jest pacenia,

jednak miejsca rzeników, piekarzy i kotlarzy nadajemy prawo i moc
rzeczonym wójtom sobie zatrzyma, lub innym wedle swej woli wieczycie

nada, tak, aby posiadacze tych miejsc od wszelkiego czynszu byli na

zawsze wolni.

Wójtowie za w tem miecie, po skoczeniu uwolnienia, co szóste

dworzyszcze ze wszystkich wieczycie i wolno otrzymaj, aby je nie z prawa,

lecz z naszej szczególnej laski posiadali.

Podobnie dworzyszcze za miastem, gdzie bydo bdzie bite, bd
posiadali wolno i prawem dziedzicznem.

Zezwalamy take i przyrzekamy niezomnie dotrzyma, e wójtowie

przerzeczeni wolno, bez adnej powinnoci i bez naszego ca wieczycie

bd towary swoje przywozi i przechodzi przez cae nasze pastwo
i ksistwo,

inni za mieszkacy tego miasta przez dziesi lat tem uwolnieniem

cieszy si bd.
Przyrzekamy take tyme wójtom i obywatelom wszystkim, e im

nie przeoymy adnego wójta czy to dla spraw poszczególnych, czy te
dla wszystkich, lecz gdyby si jaka sprawa wynurzya, któraby potrzebo-

waa wikszego dochodzenia, bdziemy sami w ni wchodzi, lub przy-

szlemy kogo od boku naszego do skoczenia tej tylko sprawy.

Chcemy take i zezwalamy miastu ju wymienionemu, aby na rol

i pastwiska i na inne uytki mieli prawem dziedzicznem wie, która zwy-

czajnie Rybitwy si nazywa, z wszystkiemi tej wsi przynaleytociami,

z wyczeniem tylko stawów,

tako z caem terrytoryum, które jest midzy miastem i rzek Prd-
nikiem do okoa od wsi wyej rzeczonej Rybitwy '), a do wsi nazwanej

Krowodrz, tak, aby i ta wie Krowodrza ze swemi przynaleytociami

') Z ustpu tego okazuje si, e Rybitwy leaty wówczas po lewym brzegu

Wisy, e wic Wisa poniej Krakowa biega wicej na poudnie. W zatwierdzeniu

tego przywileju przez Wadysawa okietka z r. 1306 pooenie Rybitw jest jeszcze

tak samo opisane, natomiast w przywileju Kazimierza W. z r. 1358 mowa jest tylko

o gruntach po Czyyny — Wista wdara si wic midzy Czyyny a Rybitwy po

r. 1306 a przed r. 1358. — Krowodrza sigaa daleko dalej na wsciód ni dzisiaj

jeszcze w XV w., bo Dugosz wymienia, e klasztor w. Krzya w Krakowie ma na

Krowodrzy „rol, do której naley cae pole, poczynajc od stranicy (custodia) za
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objta bya, nie naruszajc jednak prawa biskupiego tak co do ziemi

i mynów, jak rzeki wyej rzeczonej.

Na teje rzece ustpujemy take wójtom, lub tym, którymby oni je

odstpili, dwa nasze myny i trzeci, który by niegdy braci z Miechowa,

jak niemniej czwarty, który by mnichów z Jdrzejowa. A jeeliby mogli

wybudowa wicej mynów na teje rzece, jednak bez szkody innych

i przesdzania praw, dajemy im t mono prawem dziedzicznem, w ten

sposób, e od kadego koa tak obecnych jak przyszych mynów bd
powinni dawa nam corocznie wiardunek srebra, wtedy w obiegu bdcego.

Uytek take rzeki Wisy z obu brzegami od granic Zwierzyca a
do granic klasztoru w Mogile, miastu nadajemy tak, e w niej kady moe
swobodnie owi ryby, a wspomniani wójtowie mog postawi trzy myny
wolne od wszelkiej powinnoci i posiada je prawem dziedzicznem, z wy-

jtkiem tylko tego, w którym zboe na nasze potrzeby w tem miecie

lub blisko niego, zwaszcza w okrgu trzech mil, mle bd obowizani.

Gdyby za na rzeczonej przestrzeni rzeki chcieli wicej mynów wybudo-

wa, wolno bdzie za wol i zgod wójtów, tak jednak, e pól grzywny

obiegowego srebra od kadego koa paci nam rocznie bd powinni.

Dodajemy take na wieczno na uytek tego miasta wszystkim cay
las nad wysz czci Wisy, który pospolicie Chwacimiech bywa na-

zywany.

Nadajemy take rzeczonym wójtom trzydzieci anów frankoskich ')

wolnych od wszelkiej powinnoci i suby i od wszelkiego prawa ksi-
cego i od kadego czynszu na posiadanie prawem dziedzicznem.

A poniewa jest wymogiem prawa, aby powód szed do sdu po-

zwanego, stanowimy i chcemy, i gdyby przydarzyo si któremu obywa-

telowi rzeczonego miasta skary Polaka dyecezyi krakowskiej, ma do-

chodzi swego prawa przed sdzi Polaka, a przeciwnie, gdyby Polak

obywatela do sprawy cign, wójtowie wykonaj orzeczenie i rozstrzy-

gn spór.

Wójtowie przyrzekli nam jeszcze, e adnego poddanego naszego,

lub kocioa, albo kogokolwiek innego, ani take Polaka wolnego nie zro-

bi swym wspóobywatelem, aby przez to nie opróniay si woci wiej-

skie nasze lub biskupie albo kanonicze lub innych.

To jeszcze tyme wójtom i wszystkim mieszkacom miasta tego

teraniejszym i przyszym i ich potomkom na wieczno zezwalamy take

Kleparzem z bliska kocioa w. Walentego, którego kocioa ogród znajduje si na

zakonnem polu". Koció w. Walentego sta w tem miejscu, gdzie dzi nowy koció
Sióstr Miosierdzia na Kieparzu, a ogród przy nim nalea ju do Krowodrzy, dalej

na wschód lea fundowany w r. 1184 koció w. Floryana ze swemi gruntami, —
zajmowaa wic Krowodrza przewan cz póniejszego Kleparza.

') Prawdopodobnie any te obejmoway grunta obzowa I póniej powstaycti

Czarnej I Nowej wsi. — Grunta te skonfiskowa król wójtom po buncie Alberta

z r. 1311.
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po skoczeniu lat wolnych, eby aden z nich nie chodzi ani nie posya
nikogo na wojn zaczepn lub odporn poza ksistwo krakowskie, wedle

Ratusz dawny krakowski.

granic tego ksistwa, które teraz posiadamy lub potem z daru Boga po-

siada bdziemy.
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Chcemy take i uznajemy temu miastu ten dodany warunek, eby
kujcy monet, jacykolwiek bd, ksidzu Prandocie biskupowi krakow-

skiemu i jego nastpcom wieczycie imieniem krakowskiego kocioa bez

adnej trudnoci i bez wzywania mego, pacili rzeczywicie i bez adnego
zmniejszenia dziesicin z monety, a gdyby kto tej zapacie przeszkadza,

lub wstrzymywa, moe go biskup cenzur kocieln dotkn, stosownie

do terminu spat dziewiciu czci nam lub naszym nastpcom.

To wszystko razem i pojedynczo przyrzeklimy, ustpilimy i daro-

walimy wójtom i ici dziedzicom wieczycie oraz obywatelom i miastu

i ich nastpcom, jako majce si nienaruszenie dotrzyma wieczycie

przez nas i nastpców naszych. Nikomu wic niechaj z ludzi nie bdzie

wolno tego listu naszego nadania, daru i przyrzeczenia zama, ani nie-

rozwanie im si sprzeciwia. Gdyby za kto odway si to zaczepi,

gniewu Boga wszechmocnego i witych mczenników Stanisawa i Wa-
cawa i naszego na sobie dozna. Aby za to wszystko wieczn moc zy-

skao niniejszem piecz nasz i wielebnego Ojca naszego ju rzeczonego

Prandoty z aski Boga krakowskiego biskupa i kapituy tego kocioa,

oraz naszych baronów komesa Adama kasztelana, jak niemniej komesa

Mikoaja wojewody krakowskiego zawiesi dozwolilimy.

Dziao si to na wiecu koo wsi Koperni pospolicie zwanej.

Roku narodzenia Paskiego 1257 pitego czerwca.

W obecnoci : Wielebnego w Chrystusie Ojca Naszego wyej wymie-

nionego Prandoty biskupa krak. i rzeczonego komesa Adama, kasztelana

krak. — Peki kanclerza Naszego — rzeczonego komesa Mikoaja woje-

wody krak. - komesa Jana sdziego sandom. — komesa Mikoaja s-
dziego krak. — komesa Warsza stolnika sandom. — Lassoty prepozyta

Skarbimirskiego — Twardosawa podkanclerzego Naszego Dworu".

W chwili wystawienia tego przywileju, opierao si prawo magde-

burskie, nadane Krakowowi, na Zwierciadle saskiem t. j. prywatnej kody-

fikacyi zwyczajowego prawa saskiego, spisanej na niewiele lat przed loka-

cy Krakowa, a rozwijanej dalej orzeczeniami i wyrokami znaczniejszych

miast. I w Krakowie rozwijao si odtd to prawo drog praktyki i po-

trzeb miejscowych, z pocztku w zwizku z rozwojem prawa w samym
Magdeburgu, dokd zwracano si o porady i z odwoaniami, dopóki Ka-

zimierz W. tego nie zakaza i nie utworzy samoistnego Sdu najwyszego

na Zamku krakowskim 1356 r.

Od r. 1300 posiadamy ju ksigi sdowe krakowskie i w nich le-

dzi mona praktyczny rozwój prawa miejskiego. Od w. XIV wydaje rada

„wilkierze" którymi uzupenia Zwierciado tak co do prawa cywilnego, jak

karnego i policyjnego. W XVI w. sekretarz Rady Mikoaj Jaskier przetóma-

czyl Zwierciado na jzyk aciski, któremu to przekadowi nada Zy-

gmunt I. w r. 1535 moc prawa, rada dokonaa nadto obszernego dziea

prawodawczego „o procesie sdowym" (po acinie). Przepisy te obowi-
zyway z drobniejszemi zmianami a po koniec Rzpitej.
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Prawo karne opierao si na tej samej podstawie t. j. na Zwierciedle

saskiem, a potem na kodyfikacyi „Karolin" zwanej, którym panowanie

zapewni prawnik XVI w. Groicki przez swój przekad i komentarz. Prawo

karne tak materyalne jak formalne byo niesychanie surowe. Celem kar

byo gównie odstraszenie i zadouczynienie poszkodowanemu, lub za-

spokojenie krewnyci zabitego.

Kar na wolnoci waciwie nie znano, bo wizienie byo uywanem
jako kara tylko za bardzo drobne przekroczenia, gównie za byo led-

czem t. j. trzymano w niem oskaronego przez czas procesu karnego,

wyrok otwiera wizienie, albo uwalniajc oskaronego, albo wymierzajc

mu kar „na gardle i rce", lub „na skórze i wosach".

Surowo tych przepisów agodzio traktowanie przestpstwa gównie
jako sprawy odszkodowania pokrzywdzonego i jego rodziny, skutkiem

czego móg skazany uzyska zamian kary, ale tylko za ask sdziego

i oskaryciela; jeeli oskaryciela brako, móg sdzia sam ask sw przez

zamian kary okaza.

Zamiana nastpowaa wówczas na kar majtkow przypadajc
czciowo sdziemu, czciowo oskarycielowi, przyczem winny musia

uroczycie przeprasza, odbywa pokut, uda si w pielgrzymk i t. d.

Jednym z rodzajów takiego uaskawienia od surowej kary przez

zamian byo wypdzenie z m i a s t a (banicya), które potem wyrobio si
na samoistn kar, na któr wprost sdzia wyrok wydawa '). Nie byo komu
zaj si kondyfikacy, stosunki si rozwijay, potrzeboway skodyfiko-

wanego staego prawa, pisze wic Groicki; „gdy na co nie maj prawa

pisanego w ksigach prawa magdeburskiego, i gdzie nie stawa przywilejów,

uciekaj si do prawa cesarskiego, sdz te czasem wedle zwyczaju
z dawna wzitego podobnej sprawy, która si przedtem w sdzie toczya"

(wedle prejudykatów).

Gdy Groicki wyda swe dziea o prawie karnem w XVI w. („Porz-

dek sdowy spraw miejskich prawa magdeburskiego", Kraków 1562; „Ar-

tykuy prawa magdeburskiego, które zowi Speculum Saxonum", Kraków
1565 i „Postpek z praw cesarskich"), zamara do reszty inicyatywa, po-

sugiwano si wic a do koca XVIII w. jego dzieami jak kodeksami.

Mieszczanie dawno ju si spolonizowali, nie czuli jednak obczyzny w pra-

wie, którem si posugiwali, i do pewnego stopnia suszno mia Groicki,

piszc, e prawo miejskie... „nie miaoby ju by zwane miejskie Magde-

burskie, ale jus municipale Polonicum, t. j. miejskie polskie prawo, gdy
je sobie ju mieszczanie w Królestwie polskiem maj za prawo swoje"...

„a poniewa... wielka cz po polsku... jest napisana, ani si te Polacy

Niemców nie radz, susznie tedy nie niemieckie, lecz polskie prawo

miejskie ma by zwane"...

') K. Bkowski: Sdownictwo karne w Krakowie w Xl\' w.
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Siedzib zarzdu miejsi<iego by ratusz. Musia on powsta zaraz po
urzdzeniu miasta, prawdopodobnie naprdce z drzewa postawiony. Ze
wzrostem miasta i znaczenia rady przystpiono do budowy okazalszej.

Nie doctiowao si wiele o tern wiadomoci. Reszta jego, samotna wiea
na rynl\u przecliowaa cechy stylowe XIV i XV w., co wskazuje dat
budowy ratusza. Skada si on z budynku gotyckiego od strony pónocnej,

z wiey i z dobudowanego do niego z tej samej strony drugiego budynku
z renesansow attyk. Gówny wchód by od strony Sukiennic poprzez

otwarty przysionek, gdzie sta szyldwach i warta z kilku onierzy, dla

strzeenia doranie uwizionych, obok za, tu przy wiey, byo gówne
wejcie do ratusza przez galery na arkadach wspart, pytami kamiennemi

wyoon, na któr wiody szerokie schody, u dou ozdobione dwoma
kamiennemi lewkami, z których jeden obity do niepoznania znajduje si
obecnie na schodkach, wiodcych do wiey ratuszowej.

Gmach ratuszowy obejmowa kilka czci : od strony Sukiennic spichrze

i cz zwan „gmach królewski", poniewa w niej królowie si ubierali

przy uroczystociach publicznych, jak hodach, turniejach; dalej kaplic,

skarbiec, wizienia zwane; dlunica i kabaty, stranica, co t. j. miejsce po-

boru podatków. Najpikniejsza cz obejmowaa izby: pask czyli ra-

dzieck, wójtowsko-awnicz, kupieck i cechowo-rzemielnicz.

Wnijcie do sali radzieckiej otwieray wielkie drzwi jednoskrzydowe,

drewniane, pikn rzeb przyozdobione, na których rodku allegorya

sprawiedliwoci, a powyej herb miasta. Drzwi te osadzone byy midzy
dwoma supami z ciosowego kamienia, z wysokim kamiennym suprapor-

tem, po zburzeniu ratusza wmurowano je w bibliotece Jagielloskiej. Strop

drewniany ksztatnej budowy, w wizaniach wypukych mia zocone ro-

zety, a niej puapu rzdem na cianach malowane byy obrazy królów

polskich.

Wysoka klatka elazna ku rodkowi izby, na przeciciach kraty ozdo-

biona maymi orzekami, bya miejscem zachowania pism urzdowych.

Tam pisarz zasiada i spisywa wyroki. Po za kratk pisarsk znajdowaa

si awa kamienna, na której usiada dozorca, albo suga (famulus).

W cianie tylnej obok wejcia, bya framuga zamknita drzwiczkami z kraty

elaznej, któr zdobiy na wszystkich przeciciach take mae orzeki.

Wreszcie na rodku sta starowieckiej roboty stó, kobiercem przykryty,

na nim wielki krucyfiks, a okoo stou krzesa radzieckie. Z tych sprztów
radzieckich, posiada dotd miasto srebrny krucyfiks i kaamarz, uywane
przy skadaniu przysigi prezydentów i w kasie magistrackiej przechowy-

wane, oraz dawne pieczcie. Gmach uleg kilkakrotnie poarom i przerób-

kom, a zniszczony i za ciasny na nowoczesne potrzeby, wiadek 500-letniej

historyi miasta, zosta lekkomylnie w r. 1820 zburzonym ').

') Karol Kremer: Wiadomo o ratuszu krak. Kraków 1852.

Józef Muczkowski (junior): Dawny krak. ratusz (Rocz. kr. T. VIII).
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Na czele zarzdu miasta stana rada, na czele sdownictwa ha w a.

Rada ukonstytuowaa si nie dugo po lokacyi, a wic wczeniej ni w wielu

miastaci niemieckicti, bo ju w dokumencie z r. 1264 stwierdza Ks. Bole-

saw, e zapisuje pewien cz\'nsz w Krakowie dla kocioa vv. Mictiala na
Zamku „za zgod wójta Raschona i wszystkicti awników oraz rady mia-

sta Krakowa".

Obie naczelne wadze t. j. Rad miejsk czyli urzd radziecki
(officium consulare) i urzd wójto wsko-a wniczy (off. adwocatiale

et scabinale) obejmowano nazw magistratu. Urzd radziecki dziery
wadz prawodawcz i sdowni-
cz w waniejszych! sprawaci

karnych, sdownictwo niespor-

ne (testamenty, opieki , spisy

nieruchomoci, depozyty), admi-

nistracy i policy; urzd wój-

towsko-awniczy sprawy spor-

ne cywilne. Wybór rajców od

czasu buntu wójta Alberta w r.

1311 dokonywa król przez wo-

jewod krakowskiego, lub inne-

go dygnitarza. Jan 111 przywró-

ci radzie prawo wyboru, od-

td te przewodniczcy radzie

proconsul nosi tytu prezy-
denta. Liczba rajców niebya
staa ; koo r. 1435 dosza do 24,

z tych omiu, zwani prokon-
s u 1 a m i, urzdowali kolejno po

6, a potem po 4 tygodnie. Zwa-

no ich take rajcami siedzcymi,

lub modszymi, reszt 24 — star-

szymi, których zwo>'wano w wa-

niejszych sprawach. Pen rad nazywano senatem. Wstpujc w urzd
skadali rajcy przysig. Jzykiem urzdowym by do r. 1311 niemiecki,

potem do koca XV\\\ w. aciski, atoli obok niego uywano polskiego

i niemieckiego. Jako wynagrodzenie za mozolne czynnoci otrzymywali

rajcy dzierawy majtku, lub przedsibiorstw po znionej cenie.

awa wójtowska skadaa si z wójta i 12 awników, wybieranych

przez Rad miasta. Wójt pobiera taksy, urzd ten zatem by rentowny

i jako taki sprzedawanym, lub zastawianym. W r. 1475 wykupia go rada

i sama odtd wójta mianowaa, awnicy pobierali take taksy, które w r. 1648

uregulowano ustaw; nadto mieli prawo warzenia miodu i uwolnienie od

kwaterunku wojskowego (1666). Podwójci (viceadvocatus), zwany land-

wójtem, sdzi sprawy drobiazgowe w sposób sumaryczny.

Drzwi do ratusza krakowskiego.
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Rada miejska nie byfa reprezentacy rzdzonych, gdy nie pochodzia

z ich wyboru. Od pocztku zasiadali w radzie przewanie zamoni kupcy,

delegat królewski od r. 1311 mianujcy rajców miejskich kierowa si ycze-

niem tej najbardziej wpywowej warstwy ludnoci. Za przykadem Niemiec,

z którymi cigle trway oywione stosunki handlowe, zaczli si i rko-
dzielnicy w sil wzrastajcy domaga udziau w radzie. Kazimierz Wielki

postanowi w r. 1368 „e gdy przez jego penomocnika wojewod rajco-

wie w Krakowie s wybierani, chcemy koniecznie aby poowa rajców bya
z rzemielników, a poowa z mieszczastwa i kupców", przywilej ten jednak

wkrótce poszed w niepami, a do Rady powoywano czonków wpy-
wowych rodzin, szczególnie kupieckich, które z biegiem lat wytworzyy

pewien patrycyat, dopiero od koca XVI w. spotykamy w Radzie czciej

take rkodzielników, atoli take z familii zamonych, z dawna osiadych,

dobijajcych si stanowiska patrycyatu, a stan ten nie zmieni si, gdy od

koca X\''ll w. sama rada zacza uzupenia si drog kooptacyi. Urzd
radziecki by doywotnim, powoanie wic nowych rajców nastpowao
tylko w razie ubytku urzdujcych przez mier lub rezygnacy. Chocia

adne dokadniejsze przepisy nie okrelay granic wadzy rady miasta, to

jednak juto z poczucia odpowiedzialnoci, juto z obawy wzbudzenia

w ludnoci nienawici — w sprawach wanych zwoywano „pospólstwo"

dzwonem do wspólnej narady — potem upomina si pospólstwo od po-

cztku xvi w. o gos swój jako o prawo, o kontrol rady i wpyw
w waniejszych sprawach. Uregulowano to w ten sposób, e wytworzono

pewnego rodzaju reprezentacy, do której starsi cechowi wybierali 20 ku-

pców, kupcy 20 cechmistrzów, a magistratur t nazywano: „czterdziestu

mów". Do praw jej naleaa kontrola rachunków rady i zezwolenie na

wiksze wydatki.

W r. 1578 wyda król Stefan Batory „Ordynacy dobrego porzdku".

Po zbadaniu majtku i dochodów miasta przez komisarzy królewskich,

uporzdkowaa finanse miasta. Zostawia przy dzierawach i doywociach

tych, których w posiadaniu ich zastaa, lecz po zganiciu tego stosunku

kazaa przedmioty majtku miejskiego (grunta, sklepy, kramy i t. d.) wy-

dzierawia przez licytacy temu, kto da najwicej, na 6 lat. Doywocie
moe nada rada tylko za zezwoleniem króla. Podatki i opaty zostawiono

radzie z zastrzeeniem, aby wydatki nad 100 zip. podejmowano nietylko

za uchwa rajców, ale i za zgod „40 mów", których zgody potrzeba

take do zacignicia jakiegokolwiek dugu. Lonerowie nie maj podej-

mowa adnej zgoa budowy bez zezwolenia rady i obowizywa s co

rok skada rachunki ; naley poodbiera nieprawnie przez niektórych przy-

waszczone grunta miejskie. Na gwatowników naznaczono surowe kary.

Studentów ebrzcych nakazano spisa i wzi pod kontrol, zaprowa-

dzono meldunek przybywajcych do miasta, nakazano stró nocn utrzy-

mywa i ebraków w znaki zaopatrzy. Ordynacy rozciga si take wy-

ranie na posiadoci senatorskie, szlacheckie, „albowiem wolnoci (domom
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tym nadane dawniej) nadaje si w innym celu, a nie w tym, aby wystpki

pozostaway bezkarnemi".

W r. 1750 zmieniono wybór „40 mów" w ten sposób, e cech-

mistrze wybierali tylko 9 kupców, kupcy 20 cechowych, a 11 awników
dopeniao liczb. W wanych wypadkach zwoywano jednak pospólstwo,

zwane take „stanami" lub „porzdkami", dzwonem na ratusz dla wysu-
chania jego zdania : magistrat stawia propozycy, a lud dawa za godzin
odpowied przez usta starszego awnika; jeeli lud dwa razy odmó-
wi, magistrat orzeka wedle wasnego zdania. Zazwyczaj zgadza si lud

na propozycy, a uchwa t zwano : plebiscitum. Wolno byo te wypo-

wiada swe yczenia na tem zgromadzeniu, a magistrat odpowiada na nie ')•

Miasto miao oczywicie szereg urzdników i suby. Do urzdników
naleeli: pisarze (notarii: radziecki, wójtowski, lonerowski, archiwalny)

patni od stron wedle taksy; sekretarz, zwany take kanclerzem, mia do-

zór nad archiwum ; syndyk (prokurator) zastpowa miasto w sprawach

sdowych ; lonerowie (Lohnherrn) zawiadujcy majtkiem i dochodami,

z poród rajców wybierani; tutnarowie t. j. komisarze targowi; poborcy

(e.xactores) do cigania podatków i opat; viertelnicy, cerkelmagistrzy,

pierwotnie stranicy bezpieczestwa, potem urzdnicy do czynienia dziaów

i rozgranicze ; hutman ratuszowy, przeoony pachoków i drabów miej-

skich (praefectus praetorio), mia prawo sdzi drobne bójki i kótnie^

oraz dozorowa miary i wagi; pan wodny, rurmistrz, by dozorc wodo-

cigu (rurmusu) studni i kanaów, kierowa obron poarn, do której

kady musia bied, w szczególnoci ciele i aziebnicy; dozorcy szpitalni,

rzdcy domów i folwarków miejskich ; do suby naleeli woni, odwierni,

dozorca wizie, kat z pomocnikami, robotnicy z cegielni, dachowni (fabryka

dachówek), blechu, postrzygalni, rzezalni, lojowni, wapiennika, wagi i t. d.

Dla spenienia obowizku obrony miasta posiadao ono swój arsena

z broni i amunicy, nadto posiaday j cechy, bo kady z nich mia
jedn baszt sobie powierzon. Szkoa strzelecka suya do wywiczenia

obroców, a najlepszy strzelec, zwany królem kurkowym, uywa przez

rok wolnoci od podatku. W czasie wojny pomagao wojsko Rzpltej i puki

paskie; od r. 1627 miao miasto stay najemny garnizon, którego sia,

warto i nazwa zmieniay si z czasem. W r. 1627 wynosi on 40 o-
nierzy. W r. 1659 pomnoono t liczb do 120, od roku 1675 uchwalono

sta liczb 100, na których utrzymanie przeznaczony byt dochód z tar-

gowego, bramnego i osobny podatek zwany serwisgeldem. Póniej z po-

wodu zuboenia miasta liczebno garnizonu zmalaa. Do uzbrojenia gar-

nizonu naleay: barwa (uniform), berdysz, paasz, póniej flinta i bagnet.

W ostatnich czasach Rzpltej skadali garnizon ludzie ubodzy, le odziani,

uywani za policyantów; mieszkali w basztach miejskich. W czasie rozru-

') Karol Mecherzynski: O magistratach miast polskich a w szczególnoci

m. Krakowa Kraków 1845
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chów (w okresie reformacyi, w bójkach studenckich, z rónowiercami,

przy egzekucyach) rekwirowalo miasto do pomocy onierzy staroci-

skich z zamku, a czasami pomagaa i gwardya biskupia, o ile bya w mie-

cie. W Czajowicach koo Ojcowa i pod Krzeszowicami miao miasto

prochowni.

Pod wzgldem administracyjnym dzielio si miasto za Rzpitej pol-

skiej na cztery kwartay — po rozbiorach na gminy, obwody i dzielnice.

Do publicznego ustroju naleay dawniej cechy, bdce wynikiem

redniowiecznego systemu, ograniczajcego wadz rzdow tylko do naj-

gówniejszych zada pastwa, a zostawiajcego samorzdnym zwizkom
staranie o zaspokojenie swych potrzeb, nawet tych, które uwaamy dzi

za publiczne. Ludno miasta, z wyjtkiem biedoty, dzielia si na samych

czonków zwizków zwanych cechami (contubernia). Kupcy od r. 1410

stanowili „kongregacy" ; wszelacy zarobkujcy dzielili si na cechy, kady
musia nalee do pewnego cechu '). W epoce kwitnienia Krakowa byo
okoo 100 cechów; póniej czyy si z sob pokrewne zawody. Cechy

wybieray cz czonków „40 mów", broniy miasta, majc sobie stale

oddane pewne baszty z przyleg czci murów, wykonyway policy nad

zawodami, opiek nad sierotami, wdowami i chorymi swego zawodu. Jak

pastwo nie mieszao si do sprawy miasta, tak miasto nie mieszao si

w sprawy cechów i podobnych im zwizków, które dzieryy cz wa-
dzy publicznej, bo one n. p. daway dowód uzdolnienia i one orzekay

o uprawnieniu do prowadzenia procederu. Zwizki te doprowadziy do

zupenej decentralizacyi wadzy, nie byo prawie mieszkaca, któryby nie

nalea do jakiego czy cechu rzemielniczego, czy zwizku, jak : krama-

rzy, muzyków, czeladników, wyrobników wszelakich i t. d., któryto zwi-

zek wykonywa nad nimi pewn jurysdykcy i ciga pewne opaty na

potrzeby wspólne. Wybitnem znamieniem cechów bya gboka religijno:

wszyscy czonkowie stanowili obowizkowe bractwo, utrzymywali kaplic

w którym z kocioów i wystpowali pod sw chorgwi na procesyach,

pogrzebach i uroczystociach. Aptekarze, drukarze i chirurdzy stanowili

cechy arystokratyczne, podlege rektorowi Uniwersytetu. EEpoka Odrodze-

nia, podnoszca zrozumienie sztuki, zrobia o tyle wyom w cechach, e
architektami, malarzami, artystami i muzykami mogli by i nie nalecy
do cechu.

Ten redniowieczny ustrój, zapocztkowany w r. 1257, przetrwa pra-

wie sze wieków z maemi zmianami; podobnie byy urzdzone inne mia-

sta polskie, a rónice polegay tylko na szczegóach. Pierwsz ogóln

ustaw pastwow polsk, urzdzajc miasta jednolicie, bya ustawa

o miastach, „Miasta nasze królewskie wolne", uchwalona przez Sejm Czte-

roletni w r. 1791, przyjta w skad Konstytucyi 3 maja, oraz wydana w jej

wykonaniu ustawa „Urzdzenia wewntrzne miast" z d. 24 czerwca 1791 r.

') K Rakowski: Dawne cechy krak (Bibl. krak. Nr 22).
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Druga z nich rozdzielia miasta na tai\ie, które maj nie wicej nad 500

posesyonatów (miasteczi<a) i na wiksze, do których nalea Kraków;

wiksze dzieliy si na cyrkuy po 500 posesyonatów. Samorzd spoczy-

wa w rkach : 1) zgromadzenia ogóu posesyonatów w miasteczkach i cyr-

kuach; 2) zgromadzenia gminnych (delegatów z cyrkuów w miastach

wikszych); 3) urzdów miejskich. Zgromadzenia ogólne i gminne wybie-

ray wadze miejskie i uchwalay nowe skadki. Urzdy miejskie dzieliy

si na: a) magistraty (wójt z radnymi), dzierce wadz administracyjn,

i b) sdy miejskie (burmistrz z sdziami). W miastach wikszych istniay

te same urzdy w kadym cyrkule z nieco mniejszym zakresem admini-

stracyjnym, na czele za magi-

strat (centralny) z prezydentem — ^

na czele.

Prawo czynnego wyboru

mieli posesyonaci (waciciele

nieruchomoci i przychodnie

z zagranicy, wnoszcy kapita

lub warsztat), majcy lat naj-

mniej 18, nie skazani za zbro-

dnie, nie bdcy w subie woj-

skowej i nie krydataryusze. Prawo

biernego wyboru mieli powysi,

o ile skoczyli lat 23*i umieli czy-

ta i pisa. Wybory miay nast-

powa co dwa lata. Wedug tej

ustawy w Krakowie odby\- si

wybory tylko raz jeden : d. 1 sier-

pnia 1791 r. w kociele w. Pio-

tra. Wypadki polityczne nast-

pnego roku przywróciy stan

poprzedni. Dalej nada Sejm

Czteroletni miastom prawa poli-

tyczne, powoujc ogó miast polskich, w 24 pojedynczych wydziaach do

wybierania plenipotentów na Sejm.

Po rozbiorze Polski zmieniy si rzdy kilkakrotnie, a z nimi i orga-

nizacya miasta. W r. 1796 zajta Kraków Austrya i poczywszy Kazimierz

i Kleparz z Krakowem, utworzya magistrat, obsadzany przewanie pra-

wnikami Niemcami. Kiedy w r. 1809 Kraków przyczony zosta do

Ksistwa Warszawskiego, przyczono do niego i Podgórze i nadano

ustrój miasta departamentowego. W r. 1815 utworzy kongres Wiedeski

z Krakowa i okrgu „Woln i niepodleg, cile neutraln Rzpit",

w której zarzd miasta uton w ogólnym zarzdzie maej Rzpltej, podzie-

lonej na gminy z wójtami na czele. W r. 1846 zaja Austrya ponownie

Kraków, dajc prowizorycznie urzdzenie „Rady administracyjnej", potem

K. Bkowaki. Dzieje Krakowa. 5

Ratusz Kazimierski.
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„urzdu cyrkularnego" zastpione w r. 1848 pod wpywem owoczesnych

wypadków politycznych reprezentacy autonomiczn, któr wkrótce znie-

siono i zastpiono znowu w r. 1853 „urzdem cyrkularnym" ze starost

na czele i poddanym mu magistratem, z urzdnikami przez rzd mianowa-

nymi, z jzykiem urzdowym niemieckim. Dopiero w r. 1866 z zaprowa-

dzeniem konstytucyi w Austryi, nadano „statut", przyznajcy polski jzyk
urzdowy, samorzd wykonywany przez rad miejsk, z magistratem przez

ni mianowanym i kontrolowanym. Statut ten z malemi zmianami z r. 1901

i 1905 obowizuje dotd. Rada miasta z 12 radców zoona ma prawo na-

kada podatki i opaty na cele gminne w granicach do szerokich, wy-

dawa przepisy policyjne miejscowe, organizowa magistrat, mianowa
urzdników i kontrolowa ich, zarzdza wszelkim majtkiem miasta i t. d.

Magistrat ma nadto zlecon sobie wadz rzdow lokaln (zakres

poruczony). Radców wybieraj czonkowie gminy kuryami na 6 lat.

Prawo wyborcze przyznane jest osobom opacajcym podatek ponad

pewne minimum, posiadaczom nieruchomoci i osobom z wyszym cen-

susem intellektualnym.

Waciwe terrytoryum miejskie stanowio tylko obszar zamknity for-

tyfikacyami, t. j. dzisiejsze ródmiecie. Obszar za obwarowaniem by
pocztkowo rolnem uposaeniem, sabo zaludnionem, ale z rozwojem

miasta zaczy tu powstawa przedmiecia.
Na tym obszarze, jako nieobwarowanym, a wic nie skonsolidowa-

nym w cao, zaszy najliczniejsze zmiany topograficzne i prawne, przez

wyronicie zwolna odrbnych organizmów gminnych. Jednak wczenie ju
zrozumiano potrzeb uporzdkowania stosunków w tych tak bliskich sto-

licy miejscach, oddziaywujcych na wzajemne stosunki i potrzeby, a sku-

tkiem tego za murami Krakowa powstay z czasem dwa miasta, Kazimierz

i Kleparz, oraz liczne inne gminy wiejskie.

Kazimierz'). Najdawniejszy Kraków skupia si do daleko od

paskich mokrych i atwo zalewom ulegajcych brzegów Wisy, zajmujc

naprzód dzisiejsze ródmiecie. Nad brzegami stay zapewne tylko chaty

rybackie. Od XIV wieku zaludniaa si i poudniowa cz dzisiejszego

miasta, skutkiem czego Kazimierz Wielki zamieni t osad poudniow
w gmin miejsk w roku 1335, od jego imienia noszc nazwisko. Odtd
szybko wzrastao tu miasto; dawne drogi polne wiodce ku ssiednim

miastom : Wieliczce, Mylenicom i Skawinie zamieniy si w ulice, a ujcia

ich obwarowano bramami, polczonemi murem z basztami, okalajcym

ca t osad. Wisa od XiV wieku toczya gówne koryto midzy Skak
a Wawelem ; od strony Krzemionek pyna tylko wska struga zasilana

gównie Wilg, a skutkiem tego wzrastajce miasto szukao gruntów tam,

gdzie atwiejszy miao dostp, wic za wsk Wis, pod Krzemionkami,

') K. Bkowski: Historya m Kazimierza do XVI w. Kraków 1903.

S. Kutrzeba: Ludno i majtek Kazimierza w kocu XV stulecia. Rocznik kra-

kowski. Tom III.
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dokd przechodzono w bród lub po kadkach, albo krótkich wic nie

kosztownych mostkach.

W r. 1340 dostaje Kazimierz od króla dziedzictwo Bawó, w r. 1357

kupuje od tego za 120 grzywien Zablocie za odnog Wisy. W r. 1370

lokuje król pod gór Lasot wie Janow Wol, majc podlega ma-

gistratowi Kazimierskiemu. Magistrat Kazimierski, a tak samo Kleparski,

mia podobne urzdzenie jak Krakowski. Stradom czyli Most królewski

nalea do Kazimierza, ale mia osobnych rajców czyli przysiników,

z których dwaj z dwoma rajcami kazimierskimi wymierzali sdownictwo

karne w ratuszu kazimierskim, z prawem darowania kar Stradomianom

przez ich rajców, Kazimierzanom znowu przez ich wasnych. Kas mieli

wspóln na ratuszu Kazimierza z dwoma kluczami. W r. 1502 pomnoono
liczb rajców Kazimierskich do szeciu, ale zastrzeono, e dochody Stra-

domia osobno na jego cele maj by uywane. Gdy w r. 1498 obawiano

si napadu Turków, zamierzano Stradom zburzy, opróni, a obywatelom

jego da grunta na Kazimierzu i uwolnienie od podatków, aby im umo-

liwi pobudowanie si na nowo; do wykonania tego planu jednak nie

przyszo. Wielkorzdca królewski zastrzeony mia znaczny wpyw na

administracy Kazimierza i Stradomia. W herbie swym mia Kazimierz

ukoronowan liter K. z dwoma koronowanemi gowami po bokach.

W czasie wojny szwedzkiej 1655— 1657 zniszczay osady pod Krze-

mionkami: Czyowa i Janowa Wola i nie odbudoway si potem. W r. 1791

wcielono administracyjnie do Kazimierza grunta zwane: Wygoda (przy

Smolesku), Groble i t. zw. Hoodyskie (Choodyskie), i Podzamcze

(Wielkorzdy).

Ratusz kazimierski, dzi na szko przerobiony, tworzy prostokt.

Ponad piwnicami byy maego wymiaru cele, zapewne na wizienia prze-

znaczone, powizane wakimi kurytarzami. Inne wiksze cele, od poudnia

i zachodu, suyy zapewne na skad potrzebnych rekwizytów lub zbroi,

a moe do cignienia, jak dawniej mówiono, inkwizycyi, przy uyciu

z upornymi delikwentami niemieckich tortur. Pod szczytem wiey umie-

szczony jest zegar z dzwonkiem, odlanym wedug napisu na nim wyrytego

w r. 1620 ').

Podgórze. Pod Krzemionkami nad Wilg sta myn, nad Wis
kilkanacie chat rybackich, dalej kilka cegielni i pieców do palenia wapna.

Ta uboga osada bez nazwy, przeszedszy po pierwszym podziale Polski

w roku 1772 pod panowanie austryackie, staa si komor graniczn

midzy Austry i Polsk i wówczas dopiero uciera si jej nazwisko

Podgórze, wówczas wzrasta jej znaczenie, wzmaga si handel i liczba

mieszkaców, zabudowuje si powoli, osiadaj kupcy gównie niemieccy,

powstaje kilka domów zajezdnych. Ssiedni dwór w Ludwinowie jest

siedzib wanej wadzy austryackiej, starosty powiatowego. Gówny wa-

') Eustachy Ekielski: Miasto Kazimierz Kral<ów 1869.

5*
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ciciel gruntów Podgórza, miasto Kazimierz, nie miao si do windyko-

wania wasnoci i zabezpieczenia jej, powoli przesza wic ona w rce
prywatnyci i powstajcej gminy Podgórsciej. Most ywowy na przedu-

eniu dzisiejszej ulicy Krakowsciej utrzymywa sta komunikacy z Ka-

zimierzem i Krakowem. W roku 1784, patentem z dnia 26 lutego, wy-

nosi cesarz Józef II Podgórze do rzdu miast królewskich, zachowujc
je przy tem nazwisku, nadajc mu rozmaite przywileje, a zarazem przepi-

sujc porzdki, poleca zaj si budow kocioa, szkoy i ratusza. W roku

1787 liczy Podgórze ju 108 domów. W r. 1808 nadal cesarz Franciszek I

Podgórzowi herb (na niebieskiem polu u dou potok, obok dwie kolumny,

na lewo czowiek z wiosem, w^ oddali wzgórze) ')•

W nastpnym roku pokojem w Schónbrunie wcielono do Ksistwa

Warszawskiego zaokrglenie naokoo Krakowa na prawym brzegu Wisy
po za Podgórzem w promieniu odlegoci Podgórza do Wieliczki.

Po nieszczliwym kocu wyprawy Napoleona do Moskwy, od po-

cztku maja 1813 a do poowy 1815 roku trwaa okupacya Krakowa
przez Rosyan, Podgórza przez Austry. Na mocy traktatu Wiedeskiego
z r. 1815 wrócio Podgórze do Austryi, wrócia komora graniczna, a przej-

cie przez most wymagao paszportu.

Podgórze dugo nie miao kocioa. Pocztkowo odprawiano czasem

naboestwa w kocióku w. Benedykta, potem w kaplicy w. Bartomieja

w Ludwinowie, a od r. 1818 w kaplicy przy ul. Kalwaryjskiej w domu
skarbowym adaptowanej. W roku 1818 stworzono probostwo podgórskie,

a koció parafialny w ksztacie prostej skrzyni z nisk wie od frontu

pod wezwaniem w. Józefa, konsekrowa dnia 18 kwietnia 1833 r. biskup

tarnowski. Do kocioa tego przeniesiono jeden drewniany i dwa marmu-
rowe otarze ze zburzonego w Krakowie na placu przed Magistratem ko-

cioa WW. witych. Obecnie dopiero wybudowano okazay koció pa-

rafialny.

Kle parz, cho do godnoci miasta podniesiony w r. 1366, cho
mia skromny ratusz z wie i rynek do duy, i cechy rozmaitych rze-

mielników i kilka kocioów, nie rozwin si po miejsku : mieszkacy

jego prowadzili gównie handel ziemiopodów i gospodarzyli po ogródkach

i pobliskich rolach, w dodatku nie otoczony murem fortecznym uleg zu-

penemu zniszczeniu, raz kiedy w r. 1587 arcyksi Maksymilian dobija

si do Krakowa, nastpnie za wojen szwedzkich i konfederackich — pozo-

sta miasteczkiem o domkach przewanie parterowych i dopiero od r. 1866

zabudowa si kamienicami. Pierwotnie nadana mu przez Kazimierza Wiel-

kiego nazwa Florencyi, na cze w. Floryana, patrona tutejszej parafii,

figurujcego i w herbie miejskim, zatart zostaa przez popularn nazw
Kleparza.

Kazimierz i Kleparz w r. 1800 poczono z Krakowem w jedn cao.

') Fr. Bardel: Miasto Podgórze Kraków 1901.
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Gminy podmiejskie') zaciioway pó wiejskie obyczaje i bu-

downictwo, najmniej tu si zmienio co do topografii. Trzymano si dróg

istniejcych i budowano frontem do nich — dopiero ostatnie czasy wpro-

wadziy tu budownictwo na sposób miejski, nie z wielk korzyci, bo

dla braku planu i kontroli prowadzono parcelacy dowoln, dzik, potwo-

rzono ulice bez adu i bez niwelacyi. Przedmiecia te, prócz wyej wspo-

mnianych, zway si take jurydykami i wsiami : Smolesko, Pówsie zwie-

rzynieckie, Retoryka, Piasek czyli Garbary, Biskupie, Bonie, Pdzichów,

Strzelnica, Lubicz, Wesoa, Brzegi, Zwierzyniec, Krupniki, Czarna wie.

Nowa wie, Krowodrza, Dbie, Grzegórzki.

Stosunki jurysdykcyi byy w pónocnej czci miasta najwicej sporne.

Widok Krakowa od wschodu z r. 1702—1708.

Pdzichów. Na prawo ulicy Dugiej wskazuje dzisiejsza ulica P-
dzichów napisem w kamieniu wyrytym (na granicy domów Nr. 114):
„Znak graniczny midzy Kleparzem y Pdzichowem, 1782", lad dawnego

podziau wasnoci.

Jurydyka ta naleaa do wikaryuszów katedralnych, wic te godo
katedry znajduje si na jej pieczci -).

Na pónoc od Pdzichowa lece grunta tworzyy jurydyk „duchown":
Bonie, w pobliu wspomnianego kocioa w. Krzya i w tyach

kocioa w. Walentego, po za granicami miasta Kleparza. Ta cz Bonia

') K Bkowski: Przewodnik po okolicach Krakowa. Kraków 1909.

') A Chmiel: Pieczcie Krakowa... i jurydyk krak. Rocz. krak T. XI.
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naleaa do szpitala w. Ducha (dzi place zabudowane midzy ul. Dug
a czciowo Krowodersk i Pdzichowem), inne grunta, t. zw. Bonia cie-

parskie, naleay do kocioa w. Walentego.

W pónocnej czci, gdzie dzi zakad Helclów dla nieuleczalnych

chorych, sta czsto dawniej uywany przyrzd : szubienica murowana.

Granica tych Bo od pónocy nie bya wida zbyt wyran, gdy waciciel

Krowodrzy, t. j. klasztor i szpital w. Ducha, wdzierali si tu w posia-

danie. W r. 1551 zaoy tu ten klasztor jurydyk Bonie t. j. „na równi-

nie swego klasztoru midzy Pdzichowem i Biskupiem „alias na Boniu",

gdzie niegdy mieci skadano, koo kocioa w. Krzya i naprzeciw ko-

cioa w. Walentego na Kleparzu" oddajc te grunta budujcym, za czyn-

szem ziemnym po 1 grzywnie rocznie dla szpitala i poddajc ich wójtowi
mianowanemu przez klasztor.

Zagrody te zniszczay w czasie najazdu arcyksicia Maks>'miliana, pre-

tendujcego o koron polsk
,
poczem równina ta suya za pastwisko

i na lustracye wojskowe, ale po jakim czasie konwent w. Ducha znowu
postara si o zaludnienie, na co Kraków wniós aob do króla, e ci

mieszkacy po drodze wykupuj ywno wiezion do Krakowa, a rze-

mielnicy robi konkurency krakowskim, a w niczem nie przyczyniaj si

do ciarów publicznych, w dodatku chroni si tam wszyscy podejrzani

i przestpcy; sejm z r. 1612 wydelegowa komisy do rozsdzenia, która

po zbadaniu aktów i ogldzinach miejsca orzeka, e budynki maj by
w sze miesicy usunite, a grunt Bonie, poczynajc od kocioa w. Wa-
lentego ku Krowodrzy i -Lobzowowi i stacye wojskowe, wybudowane w cza-

sie bezkrólewia, zwane szace, maj by usunite i pastwiska przywrócone,

z wyjtkiem ulicy od kocioa w. Krzya ku Biskupiemu. Na apelacy

klasztoru pozostawi król Zygmunt III w r. 1612 zabudowania na Boniu,

jednak nakaza znie wójta i aw, a podda t miejscowo pod jurys-

dykcy Krakowa.

Mimo tej uchway spotykamy tu potem jurydyk uywajc wasnej

pieczci, któr wypenia kartusz, na nim ko w biegu, przykryty na grzbie-

cie czaprakiem, na tyme krzy dwuramienny, nad koniem posta gobia,
symbolizujca Ducha w.

Biskupie rozcigao si na zachód od powyszej jurydyki, od kla-

sztoru Wizytek ku Garbarom i byo wasnoci biskupstwa krakowskiego.

W pieczci nosio posta w. Stanisawa z Piotrowinem. Na pónoc Bisku-

piego, Bonia i Kleparza ley

Krowodrza, wie pierwotnie biskupia, z pocztkiem XIII wieku

nadana szpitalowi w. Ducha. Sigaa ona jeszcze w XV wieku do g-
boko w dzisiejszy Kleparz '). Na pieczci Krowodrzy stoi krowa, midzy
jej rogami krzy podwójny, czyli godo Duchaków krakowskich.

') Zob. przypisek wyej na str. 55.
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Za Krowodrz od pónocy rozciga si Prdnik biay, dalej Tonie,

a ulic Dug w tern przedueniu zwano drog wielkopolsk lub czsto-

chowsk.
Na zaciód od Krakowa leaa najwiksza z jurydyk

Garbary czyli Piasek, cignca si na przestrzeni od dzisiejszego

klasztoru Kapucynów a po Biskupie, t. j. po dzisiejszy Hotel Krakowski.

W wieku XIV zwano to przedmiecie w niemieckich aktach „am Sande".

Zdaje si, e ju w XV w. utworzono tu podporzdkowan gmin, dla

której w nastpnych czasach Rada miejska krakowska nominowaa wójta

i siedmiu awników. W r. 1673 przyczya rada do Garbar take Czarno-

wsianów. Nowa „ordynacya" jurydyki garbarskiej uoona zostaa w r. 1747

dnia 27 marca, po komplanacyi midzy „pospólstwem i urzdem garbar-

skim" a dwoma deputowanymi od Magistratu krakowskiego rajcami, bo

„jurydyka garbarska, do miasta stoecznego Krakowa inkorporowana, da-

wne ordynacye od antecessorów starszych zagubia i w naleytym po-

rzdku nie zachowywata si".

Ordynacya ta okrela: 1) „Jako do .Magistratu krakowskiego naley
si elekcya wójta i awników tej jurysdykcyi, tak chcemy mie, aby ludzie

rozumni, spokojni, pilni na tych urzdach znajdowali si, a jeliby który

niedbay znajdowa si, lub na tym urzdzie ciki by i niesprawiedliwy,

takowego naley donie magistratowi przed elekcy, która corocznie

bywa, aby by odmieniony, a inny godniejszy na to miejsce obrany.

2) Tene urzd nie ma dopuszcza awulsii gruntów, osobliwie duchownym
osobom, tak wieckim jak i zakonnym posesyi pozwala, jakote tym,

którzyby prawa miejskiego nie mieli".

Dalsze punkta obejmuj przepisy co do ustanawiania i wybierania

podatków, dopuszczenia „pospólstwa" do kontroli rachunków jurydyki i do

czynnoci urzdu wójtowsko-awniczego.

Herb jurydyki garbarskiej nosi mur forteczny miejski z trzema ba-

sztami wystajcemi z po za niego, podobny pozornie do herbu Krakowa,

odróniajcy si tern, e w murze fortecznym nie ma bramy otwartej.

Bezporednio na zachód od miasta leay zupenie nie przemysowe
gminy, gównie gospodarstwa ogrodnicze:

Smolesk podzielony na dwie jurydyki: jedna, obejmujca grunta

i domy po pónocnej stronie dzisiejszej ulicy Smoleskiej ku ulicy Wol-

skiej po lewym brzegu Rudawy, naleaa do proboszcza kocioa Boego
Miosierdzia na Smolesku. Akta i wycigi opatrywano pieczci kocioa
Boego Miosierdzia, która przedstawiaa Chrystusa Miosiernego, czyli

t. zw. „Chrystusa w studni". Druga, na poudnie od poprzedniej, obejmo-

waa grunta nalece do Wielkorzdów J. Król. Moci a po Wis. Akta

tej jurydyki opatrywane byy pieczci wielkorzdcy krakowskiego, na któ-

rej by wyraony jego osobisty herb.

Od bramy Wilnej, która staa na przeciciu gównej alei plantacyj-

nej pod Biskupim paacem, bieg odwieczny gociniec nadwilaski ku za-
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chodowi, od niego pod klasztorem Zwierzynieckim oddzielaa si droga

ku Woli, i przez Bonie ku Kawiorom i obzowowi.
Minwszy plac Wielkorzdowy (Groble, Powile) wjedao si przez

most na Rudawie w posiadoci klasztoru Zwierzynieckiego, które w XIV w.

w czci najbliszej miasta wyszy z jego posiadania. Cz midzy gór
w. Bronisawy a Rudaw, t. j. Bonia, nabyo miasto w r. 1366 drog
zamiany za kamienic, cz midzy Boniami a Wis i klasztorem zorga-

nizowaa si jako Pówsie Zwierzynieckie, dalej na zaciód cigy
si posiadoci klasztorne, obejmujce wie Zwierzyniec i dalsze okolice.

Wesoa. Na wschód od miasta znajdujemy w najdawniejszych

dokumentach grunta w rku biskupów i Benedyktynów Tynieckich, którzy

zdaje si pierwotnie zostawali we wspólnoci. Nim si wyoniy granice

i nazwy przedmie, tworzyy grunta te pierwotnie cao z Prdnikiem
Czerwonym, za Kotowem powsta bardzo wczenie w Xl lub XII wieku

koció w. Mikoaja, zbudowany przez Benedyktynów Tynieckich, który

dotd zachowa w dolnych czciach mury z kamieni obrabianych w spo-

sób uywany w epoce budownictwa romaskiego, a który sta si para-

fialnym dld najbliszego swego ssiedztwa i wsi : Grzegórzek, Dbia,

Beszczu z Gbinowem, i czci gu, Olszy, Prdnika Czerwonego i Ra-

kowie, parafii liczcej dzi kolo 13.000 dusz, gdy w wieku XII—XV, wy-

mienione osady podug rozmaitych dat i wzmianek, nie liczyy wicej nad

kilkaset gów.
Cay dalszy obszar od wschodu Krakowa, dzi ju nadsypami pod-

niesiony, by w czasach przedhistorycznych niskim brzegiem Wisy, zale-

wanym, szarpanym, zamulanym jej wodami, a po ustaleniu si jej koryta,

pokrytym wodami pozostaemi w opuszczonych Wiliskach, dotd po obu

jej brzegach dostrzegalnych. Ryboóstwo odgrywao tu wan, jeeli nie

gówn rol. Zwierzyny nie brako, bo jeszcze w Xlii wieku byy w Dubni
bobry. Osadzenie klasztoru Cystersów w r. 1223 w Mogile wywaro zna-

czny wpyw na ca t okolic. Jak Benedyktyni przynieli pierwsi kultur

duchow, pismo, pocztki sztuki, tak Cystersi przynosili ze sob sztuk

praktycznego gospodarstwa, budownictwa, uprawy roli i przemysu. Ich

gospodarstwo rolne, ryboówcze, ich myny i folusze na Dubni, ich bu-

dowle murowane nietylko dla celów kocielnych ale i przemysowych,

stay si przykadem i szko dla okolicy — od ich siedziby powsta wic
wyborny gociniec do Krakowa, który przeci t bagnist okolic i uatwi
osadnictwo wzdu niego, w tej okolicy spotykamy najstarszy w okolicach

Krakowa — kamienny most. Droga Mogilska zbliywszy si do Kra-

kowa, rozgaziaa si midzy przedmieciami ku Kleparzowi i ku bramie

Mikoajskiej, a w miar zaludniania si weszy w uycie inne drogi ku Grze-

górzkom, Dbiu i dalej, równolege i poprzeczne, oczywicie dzikie.

Za Sienn ulic poniej Gródka spotykamy w XIV wieku bram
rzenick, zwan najczciej „now" — a nazwa ta wskazuje, e urz-

dzono j póniej, ni Mikoajsk, gdy ruch ku Grzegórzkom i Dbiu si
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oywi. Przed t bram wisia na ancucliaci zwodzony most nad odnog
Rudawy, okalajc miasto, na lewo leaa sadzawka nad której brzegiem

prowadzia droga do rzeni (Kuteliof — Kotów), do myna Gerlaka (dzi

Psia górka) a dalej ku Grzegórzkom — na prawo bagnista fosa, nad ni
droga ku kociókowi w. Gertrudy (róg ul. Starowilnej) i do wielkiej

sadzawki w. Sebastyana. Nazw Wesoa spotykamy dopiero w kocu
XVII wieku.

Jurydyka Wesoa nosia w pieczci posta w. Jana Chrzciciela

z barankiem, który trzyma lew przedni nók drzewce z chorgiewk
zakoczon u góry krzyem.

Widok Krakowa od poudnia (Rye go) z r. 1617.

Jurydyka ta po skonsolidowaniu si obejmowaa grunta po obu stro-

nach ulicy Kopernika.

Lubicz i Strzelnica jako osobne jurydyki wyros>' na pónocnej

czci omawianych gruntów w czci bliszej Kleparza.

Jurydyka Strzelnica obejmowaa grunta po stronie pónocnej dzisiej-

szej ulicy Lubicz, jurydyka Lubicz po dzisiejszej stronie poudniowej.

W drugiej poowie XVII wieku pooenie jej okrelano w ten sposób,

e „jurydyka szlachecka Lubicz, poprzednio grunta t. zw. Waynskie i Nay-

manowskie, rozciga si przed fos i murami miasta Krakowa z t>u bramy

Fioryaskiej i Mikoajskiej".

Piecz jurydyki Lubicz nosia na barokowym kartuszu, nakrytym

szlacheck koron, dwie pod ktem ostrym ustawione belki, ku doowi
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zwrócone, po obu stronach wierzchoka kta jedna szeciopromienna

gwiazda, w polu za midzy belkami gruszka na odyce z limi.

Przedmiecie to zaczo si zwolna po zaludnieniu Krakowa tworzy.

W XVI wieku zwano je „W i e 1 k i m W a e m" jak si okazuje z dokumentu

z roku 1599, w którym rajcy miasta „zawezwawszy mieszkaców Wielkiego

Walu za Now Bram, wychodzc z miasta po lewej stronie, zaczynajc

od domu naronego w okolicy bramy, koo krucyfiksu stojcego, a po

Kleparz, nakazali im, by wedle dawnego zwyczaju zachowywali dobry porz-
dek i wybrali 8 dziesitników. Tyme pod kar nakazano, aby drog na

wale, przez ich brudy i mieci tak zepsut i zamiecon, e adnym spo-

sobem, ledwo wozem lub konno, przez ni przeby mona, maj wysypa
i naprawi, aby kady bioto przed swoim domem wywióz".

W r. 1671 odwoa król Micha przywilej wydany rok przedtem An-

drzejowi Gotkowskiemu na zaoenie miasta „pod nazw Lubicz na

gruntach zwanych Wayskie i Naymanowskie bezporednio przed waami
i murem miasta Krakowa naprzeciw Bram Floryaskiej i Mikoajskiej, na

których pierwej kocisze czyli wonice mieszkali", — powoujc si na to,

e le by poinformowany, a obecnie wykazano mu, e byoby to prawu

przeciwne i szkodliwe pastwu i Krakowowi.

Po za tym najbliszym piercieniem przedmie uzyskao miasto

jeszcze jurysdykcy na

Czarn wie, któr w r. 1363 sprzeda Kazimierz Wielki za 100

grzywien miastu z Czarn ulic i Pobrzeem przed bram Szewsk „tak, e
mieszkacy rzeczonych wsi... nie przed kim innym, jak przed rajcami

rzeczonego miasta Krakowskiego lub przed wójtem im przez tyche

nadanym, takiem prawem, jakiem ciesz si mieszkacy samego miasta

Krakowa, odpowiada powinni".

Nowa Wie zaoona przez Kazimierza W. koo obzowa, prze-

niesion zostaa przez tego w r. 1367 na prawo niemieckie i stanowia

odrbn gmin.

Do miejsc tych prowadzia dawniej jak i dzisiaj droga zwana dzi

ulic -obzowsk, do której dostawao si przez bram Sawkowsk, lub

przez furt Szewsk. Z tej ostatniej bliej byo drog przecinajc Garbary,

zwan Piaskow, dzi Karmelick, a do Nowej wsi, a tu skrtem na

prawo wej na drog obzowsk. Na lewo drogi obzowskiej, prawie

naprzeciw górnych mynów, sta koció w. Piotra, z cmentarzem.

Z mynówki Rudawy od obzowa przeprowadzono tu kilka strumyków,

biegcych koto gociców, sucych do mycia ogrodowizn i nawodnienia

bujnej ziemi, syncej z dawna z wybornych i wczesnych jarzyn, skd mie-

szkaców tej okolicy zwano powszechnie ogrodnikami. Zachodnio-pó-

nocny koniec Czarnej wsi, na poudnie od Paacu obzowskiego, zwal

si w XVI wieku „Królow Wol" od roku 1517 darowany Uniwersy-

tetowi przybra nazw „Gramatyka" lub „folwark akademicki".
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Od wschodniej strony kupio miasto w r. 1388 od prywatnych wa-
cicieli wie

Grzegórzl\i, a w roku 1389 od klasztoru Mogilskiego wie
Dbie, w których miasto jako waciciel wykonywao jurysdykcy

patrymonialn. Ju wczenie zamienio miasto wocianom Czarnej wsi,

Grzegórzek i Dbia robocizn na czynsze i z tego tytuu nie byo zatar-

gów, podczas gdy w niedalekiej Krowodrzy waciciel, szpital w. Ducha,

obstawa przy robocinie i w cigych by z wocianami zatargach.

Obszary dworskie. W r. 1377 Ludwik król wgierski, chcc zje-

dna mieszczan dla swych zabiegów o koron polsk, nada im prawo
kupowania dóbr w odlegoci 2 mil dokoa miasta z prawem posiadania

ich wedle prawa niemieckiego, a w r. 1378 wyj te dobra z pod powsze-

chnego prawa, nadajc „miastu krakowskiemu, rajcom i obywatelom t
ask szczególn, aby wszelkie sprawy w tych dobrach midzy sob i pod-

danymi oraz najemnikami mogli wedle prawa niemieckiego miejskiego s-
dzi"... i na tem terytoryum „wzgldem wszelkich zoczyców wedle prawa

niemieckiego wyrokowa", ale król Jagieo zatwierdzi te przywileje „z wy-

jtkiem warunku przez... Ludwika króla... nadanego, mianowicie eby...

w obrbie 2 mil mieli rajcy i ogó jurysdykcy pewn sprawowa i na-

bywa wsi i dziedzictwa wedle prawa niemieckiego, w miejsce którego to

warunku dodajemy.... e wolno im wsie i dziedzictwa wszelkie nabywa,
tem prawem i zwyczajem, jakiem i inni Nasi szlachcice swoje wsi i dzie-

dzictwa posiadaj". (Obszar wic podlegajcy prawu miejskiemu pozosta

w granicach tych, które mu wyranie nadania zakreliy).

Wytworzenie si za miastem jurydyk, czyli wicej lub mniej odr-
bnych samoistnych organizmów gminnych, byo wynikiem faktycznym

trudnoci objcia w piecz wielkiego obszaru po za murami miasta. Osta-

tecznie nie przynosio to szkody. W obrbie tym okolicznym pozostay

jednak niewielkie oazy dóbr, podlegajcych prawu ziemskiemu, które

day pocztek jednostkom administracyjnym, nazwanym potem „obszarami

dworskiemi", w Lobzowie, Prdniku, Olszy, Piaskach i Dbiu, które skut-

kiem zmiany stosunków musz zwolna uledz wcieleniu w miasto.

Prawo o miastach z r. 1791 postanowio: „Jurydyki wieckie i du-

chowne, tudzie drobne miasteczka w obrbie lokalnym gruntów pocztkowo
miastom nadanych potworzone, pod jurydykcy magistratów miejskich po-

dajemy". Postanowienie to nie mogo wyda owoców, gdy niedugo na-

stpi rozbiór Polski.

Zgubniejszem dla miasta byo wyjmowanie przywilejami z pod prawa

miejskiego pewnych szlacheckich i duchownych posiadoci w obrbie

miasta, co równao si tworzeniu jurydyk w miecie. Konstytucya sejm.

z r. 1658 postanowia, e nie wolno dóbr w Krakowie i na jego przed-

mieciach adnymi aktami uwalnia od jurysdykcyi i ciarów Rzptej

i miasta, powtarzano ten zakaz i póniej, ale zakazy te szy czsto w nie-

pami.
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Zmiany jurysdykcyi. Po podziale Polsi<i zmieniaa si i\ilkakro-

tnie organizacya wadz w kierunku rozszerzenia jurydykcyi miejskiej na

szersze terytoryum. Gminy podmiejskie i wsi okoliczne naleay do jednej

z gmin, na które miasto podzielono. Ostatecznie dopiero w r. 1866 zam-
kn si Kraków w obrbie celnym rogatek przez nadanie mu statutu,

obejmujcego tylko ten obszar, reszta przedmie zorganizowaa si
w odrbne gminy. Obecnie uczyni Sejm zado potrzebie jednolitej orga-

nizacyi tego obszaru, zczonego wspólnymi interesami i uchwali w r. 1909

ustaw czc ssiednie podmiejskie gminy z miastem Krakowem, do-
czajc take nieznaczne niegdy rolniczo-rybackie osady na drugim brzegu

Wisy, które na przedmiecia Krakowskie urosy, mianowicie Dbniki,

Zakrzówek i Kapelank. Przyczenie i Podgórza z Ludwinowem i Paszo-
wem do Krakowa stanie si z czasem konieczn konsekwency potrzeby

jednolitej administracyi obszaru jednakimi interesami zwizanego.

koció w. Andrzeja z r. okoo IlUU.



ROZDZIA V.

Policya bezpieczestwa: podzia miasta, viertelnicy, stranicy, areszty, wizienia —
policya komunikacyi: bruki, wywóz mieci, owietlenie — policya budowlana i ogniowa:
okrzyczenie poaru, stranik na wiey Maryackiej, przyrzdy poarne, samopomoc —
policya targowa: miary, wagi, kontrola towaru — policya zdrowia: brak czystoci
ogólny, studnie, wodocig, kanay — tanie publiczne i prywatne — lekarze i apte-

karze — tumienie zarazy — policya ubogich: ebractwo, wójtowie ubóstwa, - ja-
muny — szpitale - studenci ebrzcy — Arcybractwo miosierdzia - Towarzystwo

dobroczynnoci.

Policya bezpieczestwa. Najsabsz niewtpliwie stron dawnego
urzdzenia publicznego w caej Europie by brak wadzy policyjnej,

brak odczucia potrzeby przepisów prewencyjnych dla zabezpieczenia zdro-

wia, mienia i ycia mieszkaców, zostawienie tej sprawy prawie zupenie

samopomocy.

Pewne pocztki policyi istniay w Krakowie od najdawniejszej chwili

organizacyi miejskiej, byo to jednak wszystko bardzo sabe, czsto chwi-

lowe, dorywcze, opierajce si, jak prawo karne, na przepisach odstra-

szajcych, na represyi, a nie prewencyi.

Miasto pod wzgldem policyjnym dzielio si na 4 czci, zwane

kwartaami: Rzeniczy, Grodzki, Garncarski i Sawkowski. Odlegoci
ze wzgldu na warto domów, na wymiar naleytoci tragarzy i woni-
ców, liczyy si rozstajami (Kreuze), z których pierwsze szy pierw-

szemi przecznicami ulic od rynku dcych, drugie murami miasta, trzecie

granicami (gades) terytoryum miejskiego.

W r. 1792 podzielono miasto na 4 cyrkuy, wcielajc w nie przed-

miecia: cyrku I obejmowa ródmiecie z 594 posesyami, II Kazimierski

437 posesyj, III Garbarski, od Wisy po obzów wcznie 484 posesyi,

IV Kleparski, z Krowodrz i jurydami a po brzeg Wisy z 373 posesyami.

Podzia ten da podstaw podziau miasta za Rzpltej krak. na gminy —
obecnie dzieli si Kraków na 8 dzielnic skadajcych 3 obwody.

Pod wzgldem kocielnym dzielio si ródmiecie na poprzednio wy-

mienione parafie.

Waciwem miastem byo dzisiejsze ródmiecie otoczone murami,

grunta jednak miejskie rozcigay si take za murami dokoa, a miasto

wykonywao na nich jurysdykcy swoj i policy. Wród tych gruntów,

jak wyspy, mieciy si dwa odrbne miasta Kleparz i Kazimierz, póniej
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powstay dalsze takie wyspy, t. j. obszary pod jurysdykcy szlacheck,

biskupi i wielkorzdow, zwane jurydykami.

Wadza policyjna miejska sigaa tylko na wasne terytoryum, ale

si faktu jako najsilniejsza stosunkowo wród tycli maych ssiednich orga-

nizmów, górowaa czasem nad nimi przy zarzdzeniach dla wspólnego

dobra, mianowicie w chwili tumienia zarazy.

Gównym organem bezpieczestwa miasta byli w redniowieczu vier-

telnicy, zostajcy pod zwierzchnoci osobnego mistrza (magister circum-

latorum). Byli nieliczni (do 20), dobrze patni, naczelnik ich wybieranym

by z mieszczan moniejszych, bywali nimi nawet dawni wójci miejscy;

byli oni take urzdnikami do sporów granicznych o grunta miejskie i gra-

nice midzy domami. Waciwem ich zadaniem byo penienie stray w dzie

i w nocy porzdku pilnujcej, uywanej do tradowania rzeczy zajtych,

aresztowania wóczgów i tych, którzy wbrew wyranemu zakazowi wil-

kierza, po nocy bez latarni chodzili. Oni prawdopodobnie cigali te kary

miejskie. Wszelkie naduycia i sprzeniewierzenia wadzy urzdowej z ich

strony karano proskrypcy z miasta '). Od w. XV viertelnicy maj gó-
wnie sprawy graniczne, a porzdku zwykego pilnuj stranicy z dziesitni-

kami pod wodz hutmana ratuszowego (praefectus praetorii), który by
dowódc stray, naczelnikiem wywoenia gnoju, bot i rumowisk. Prócz

straników waciwych (policyantów, warty) trzymano take osobnych stró-

ów nocnych. W r. 1621 pomnoono ich z 12 na 20, a ta ostatnia liczba

dotrwaa a do XX w. Od XVIi w. by zazwyczaj i may garnizon woj-

skowy, który rozstawia na noc na rynku 2 szyldwachy. Na wypadek

rozruchów udzielali pomocy onierze starociscy z zamku.

Bezpieczestwo publiczne w dawnych czasach byo bardzo niepewne,

im dalej wstecz, tern mniejsze, std w dawnych czasach tak u nas, jak

i wszdzie, najwicej znaczya samopomoc, obrona wasna, bo na obron
publiczn nie prdko mona byo liczy, zwaszcza po za miastem. Wszy-

scy wic chodzili z broni, nawet ksia. Statuta synodalne zakazyway

ksiom z pocztku nosi tylko katapultów i luków, jako broni zaczepnej,

potem zakazano mieczów, duych noów i wóczni, przepisy krakowskie

z XIV w. zakazuj ksiom wogóle noszenia broni, chyba w podróy, lub

gdyby im zagraao jakie niebezpieczestwo. Oczywicie póniej z ustale-

niem si porzdku i ze wzrostem wadzy pastwowej podnioso si bez-

pieczestwo, a tem samem odpada potrzeba zdawania si zawsze tylko

na wasn pomoc — od XVI w. wic ksia wcale nie nosz broni '-) —
ale ludno cywilna, zwaszcza przy uroczystym stroju, pozostawia zawsze

bro przy boku. S zakazy noszenia broni przez czeladników, widocznie

wic i oni j nosili. Statuty cechowe zakazuj przychodzenia z broni na

') Fr. Piekosiski: Dawny Kraków.
) X. J,

Fialek: redniow. ustawodawstwo synodalne biskupów polskich. T. I.

Kraków 1893.
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schadzki cechowe. Póniej znikaa bro coraz wicej, wdrowafa na cian
dla ozdoby pomieszkania, tylko do kontusza przywdziewano szabl, a ci,

co w XV'lli w. przywdziali strój francuski, przypinali szpad.

W razie schwycenia winnego czy podejrzanego przez wadze bezpie-

czestwa, los jego nie by do pozazdroszczenia ; nie odróniano wcale

wizienia jako kary, od aresztu chwilowego. Przeznaczano na ten cel par
piwnic w ratuszu, do których nie byo nawet schodów, tylko przez otwór

w sklepieniu spuszczano winia koowrotem na linie. Zazwyczaj nie sie-

dzia on tam jednak dugo, gdy srogie dawne prawa wkrótce wymierzyy

mu sprawiedliwo przez cicie, powieszenie, obcicie rki lub ucha i wy-

puszczenie na wolno lub wypdzenie z miasta. Od w. X\'l by>' na I pi-

trze obok mieszkania hutmana dwie izby dla lepszych winiów. Nie lepiej

traktowano wini cywilnych, za dugi areszt odsiadujcych. W r. 1524

poleci Zygmunt I, „poniewa alio si pospólstwo, e rajcy nie maj do

wyboru wizie, lecz obywateli mniej winnych razem ze zbrodniarzami do

nieczystego i haniebnego wizienia zamykaj, jeeli pospólstwo nie kon-

tentuje si wizieniem do agodnem pod dzwonem lub sklepieniem, pod

którem si zgromadza, ani miejscem zwanem kabat, aby rajcy wybudowali

czyste i zdrowe wizienie dla porzdnych obywateli".

W r. 1639 uchwalia Rada, e kady dajcy uwizienia dunika
musi zobowiza si do dawania mu jada i stray, inaczej magistrat uwi-
zionych wypuci z wizienia. Na Kazimierzu wizienie miecio si na pi-

trach wiey ratuszowej. Wiea ta miecia na pierwszem i drugiem pitrze

po jednej maej sklepionej celi, z których jedn nazywa miano Ponie-

dziakiem, drug Wtorkiem. Osadzano w nich obwinionych o cikie zbro-

dnie. Którego zamknito we wtorek, pewnym móg by, e w najbliszy

dzie wtorkowy gowa jego na rusztowaniu spadnie, ku czemu wyprowa-

dzano skazaca z celi wprost na rusztowanie w podwórcu wzniesione tak

wysoko, aby egzekucy z Rynku mona byo widzie.

Zagodzenie postpowania z uwizionymi nastpowao bardzo powoli

ze wzrostem cywilizacyi i ogad obyczajów, a przeom w tym wzgldzie

nastpuje w caej Europie dopiero w drugiej poowie X\'lil w., w kocu
którego zniesiono przedewszystkiem tortury, a nastpnie zaczto umie-

szcza winiów w odpowiedniejszych budynkach, zwaszcza w pokasowa-

nych klasztorach.

Policy a komunikacyi, ognia, targowa. Co do komunikacyi

starano si o utrzymanie dróg, wykadajc je dawniej dylami drzewnymi, na

które sypano szuter, potem i brukowano. Chodniki wzdu ulic zwykle

z drewnianych dylów zwano tretami.

Wilkirz z r. 1373 obowizuje kadego waciciela domu do zamiata-

nia ulicy wzdu swojego budynku a do poowy rynny granicznej, do

stawiania mostków wjezdnych wasn robot z materyau przez miasto

dostarczonego. W rynku zamiata si na 16 okci od domu.
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Od czasu do czasu na wiksze uroczystoci nakazywano wywozi
mieci i rumy, w XVIi w. próbowano wypuci czyszczenie ulic w dzier-

aw, co si jednak dugo nie utrzymao. W XVI 11 wieku mieszkacy

Grzegórzek zamiast czynszu z gruntów miejskich posyali ludzi do zamia-

tania ulic.

Nie wolno byo w nocy jedzi sankami a w dzie targowy jedzi

przez rynek. Kop groszy paci ten, kto przecliodzcego z domu obleje.

Rozmaite przepisy porzdkowe co do dróg ogaszano cznie z przepisami

sanitarnymi, o czem osobno
;

jak n. p. : zakaz trzymania nierogacizny

w miecie, która tylko piekarzom pod murami mieszkajcym, jest dozwo-

lona. W roku 1639 „IchMo pp. Komisarze Króla JgoMoci take urzd

miejski nakazuje, aby w bramaci miejskich wozów, sa nie stawiano, ko-

miny aby w bramach nie byy, ani adnych smaonek; kiebas (w sie-

niach) nie smaono, wini, byda, aby w miecie nikt nie chowa. Przy

budowie domów dbano pocztkowo surowo o utrzymanie linij zakre-

lonych dla placów i ulic, czego dowodem regularno ródmiecia. Do-

piero gdy miasto wzrastajce nie mogo si rozszerza, jako zamknite

murami, zaczto zezwala na zmniejszanie placów (n. p. koto bramy

Floryaskiej — naprzeciw kocioa w. Piotra) na dobudówki cienia-

jce ulice, n. p. przy kociele WW. witych, przy Szarej kamienicy,

Sukiennicach , wreszcie nawet na zabudowanie Rynku , który pokryto

masami kramów i drobnych budynków tak, e tylko przed tak zwanym

Spiskim paacem pozostaa wiksza wolna przestrze. Dopiero z poczt-

kiem XIX w. zaczto usuwa te przybudówki, przywraca dawne linie

regulacyjne ulic i oczyszcza rynek z kramów i domków. Wobec wie-

loci budynków w caoci lub w czci drewnianych, ogie by najnie-

bezpieczniejszym nieprzyjacielem miasta, wczenie wic ju spotykamy

przepisy ogniowe. Uchway z XIV w. gro proskrypcy z miasta temu,

kto przed ogniem ucieka, zamiast go okrzycze. Kto pierwszy z wod do

ognia stanie, otrzyma z Kasy miejskiej nagrod za pierwsze wiadro. Wil-

kierz z r. 1375 stanowi: „Nakazuje si wszystkim aziebnikom, e jak

ogie wypadnie, wszyscy z swoj czeladzi z wiaderkami przyj maj do

ognia, a kady aziebnik z wann ze swej ani". Bez narzdzia ratunku

do ognia biegncy dostaje si do wizienia. Na rogu kadego kwartau

maj wisie oski; browarom, piekarniom, szmelcarniom zakazano uycia

niewylepionych dostatecznie kominów: Póniejszy wilkierz powouje wszyst-

kich mieszczan kwartau do zgromadzenia si na miejscu poaru, prze-

strzega, aby lune kobiety nie miay si tam pokazywa.

rodki te byy oczywicie niedostateczne — jak wszdzie wspócze-

nie — dla braku zawodowej stray staej, ratunek w gruncie rzeczy by
„na ochotnika" i najczciej spóniony, a nim si zbiegli na miejsce ra-

townicy, poary przybieray zazwyczaj rozmiary katastrofy i pochaniay

cae dzielnice miasta, jak to si wielokrotnie zdarzao.
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To te nie liczc na zewntrzn pomoc kady dom posiada oski,
wiaderka i kad z wod. W wielu domach widzi si dotd w sklepieniach

sieni wielkie kóka elazne, na których wieszano drabin. Od XIV wieku
zapisana jest w wydatkach miejskich paca
stranika na wiey Maryackiej, który krzy-

kiem i tub obwo>'wa poar, alarmowa
bijc w dzwon, a w nowszych czasach wska-

zywa kierunek poaru w dzie czerwon
chorgwi, w nocy czerwon latark. Std
wysza wiea Maryacka zwala si stranic.

Dopiero na pocztku XIX w. urz-

dzono pewne pogotowie poarne, a od r.

1867 naleycie zorganizowany korpus stra-

acki z wszelkimi przyborami, z którym

wspódziaaj czonkowie Towarzystwa
stray ogniowej ochotniczej.

Miary dugoci i pojemnoci oraz

wagi ustanawiane byty urzdowo przez wa-
dz miejsk i kontrolowane, zarówno ze

wzgldów na pewno obrotu, jak i fiskal-

nych, gdy miasto pobierao opaty podug
tych miar, a nawet przy wikszych obro-

tach wykonywao monopol, zmuszajc
do uycia urzdowej miary, w celu pobra-

nia przytem opaty. Miary uywane przez

pojedynczych w handlu cechowano zna-

kiem kontrolnym urzdowym. Oprócz za-

rzdu miasta czuway nad tem cechy i wo-

jewoda krakowski. W roku 1682 ogasza
podwojewoda krakowski, e „chcc wsze-

lakiej krzywdzie ludzkiej zabiee, przyka-

zuje, aby aden faszywym i niecechowa-

nym urzdowym korcem nie way si prze-

dawa i kupowa na targach, i jeeliby

korzec taki u kogokolwiek si znalaz, e takowy zabiera i psowa kae,
i taki, u którego by si taki faszywy korzec znalaz, surowo wedug
ostroci prawa koronnego nieodwocznie karany bdzie".

W Sukiennicach w „krzyu" t. j. na przejciu w poprzek sta urz-
dowy korzec z kamienia wykuty (obecnie w Muzeum Techniczno-przemy-

sowem), którego kady móg uywa do sprawdzenia miary, nad nim

wisia na acuchu strychulec t. j. ów nó dotd tame dochowany.

Tak jak nad miarami, czuwano take nad samym przedmiotem han-

dlu, aby za mie nad towarami kontrol, nakazywano je sprzedawa na

publicznych miejscach. Wielki wilkirz z r. 1468 nie pozwala kupczy w do-

K. Bkoaaki. Dzieje Krakowa g

Szczyt wiey Maryackiej (Stranica
ogniowa;.
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mach pod kar 5 grzywien na sprzedajcego i tylu na kupujcego. Tene
zakazuje sprzedawa ywno po za miejscem targowem, pod konfiskat.

Dobro towaru zastrzegano licznemi obostrzeniami, tak rybom, które

na drugi dzie pozostafy, kazano ucina z urzdu pól ogona, na trzeci

dzie cay ogon.

Zy materya, partacki wyrób uwaanym by nietylko jako oszustwo,

ale jako ublienie dobrej czci cechu i miasta. Towar tego rodzaju palono

jako faszywy. Tak zabrania wilkirz z r. 1369 pod kar 3 grzywien zapra-

wiania skór aunem; wilkirz z r. 1377 wszelkie atanie nowego starem

zakazuje pod kar sprzeday towaru na rzecz miasta i cechu. Majster

murarski nie moe podj si wicej jak trzech robót, aby zbyteczna

ich liczba nie szkodzia starannoci wykonania. Same cechy czuway nad

wyksztaceniem dobrych robotników i nad dobroci i starannoci wyro-

bów, które dochodziy czsto do granic prawdziwego artyzmu, jak roboty

kamieniarskie, lusarskie, stolarskie, zotnicze i t. p. Równie cechy czu-

way nad uprawnieniem do prowadzenia przemysu i cigle prowadziy

walk z partaczami „szturarzami" nieuprawnionymi.

Policy a zdrowia. Wszystkie miasta europejskie, majce za sob
setki lat przeszoci, odziedziczyy po niej przynajmniej cz domów,
fundamentalnie wprawdzie, ale nie odpowiednio do dzisiejszych stosun-

ków zdrowotnych zbudowanych, wskie i ciemne uliczki. S to zwykle

ródmiecia, które powoli ulegaj przeróbkom nowoczesnym, dcym
do wprowadzenia wiata, przestrzeni, czystoci, jako niezbdnych warun-

ków zdrowego mieszkania, warunków, których nie mona byo osign
w redniowieczu, gdy miasta, jako fortece, musiay mieci si na naj-

mniejszej, o ile monoci przestrzeni. Potrzeba przestrzeni, powietrza

i czystoci, odczuta i wprowadzona ju w staroytnoci u Greków i Rzy-

mian, posza dawno w niepami w epoce wojennej, która poprzedzia

ugruntowanie si pastw pónocnych ; miasta bowiem pónocne powstaway
zwolna, jako wytwory wasnej kultury, a nie jako naladownictwo Rzymian;

wszelki postp w tych miastach jest ich wasnym dorobkiem, idcym ci-

gle naprzód, lecz w pewnych wzgldach niedosigajcym jeszcze Rzymian.

Potrzeba czystoci ronie z kultur, a wic bardzo powoli. Narodom
poudniowo-wschodnim nakazali mdrzy ustawodawcy religijni kpiele

i obmywania si, jako obowizek religijny, a mimo to narody te nale
do najniechlujniejszych. Cywilizowani Grecy i Rzymianie doprowadzili

czysto nadzwyczaj wysoko, a urzdzenia ich azienne, w resztach do-

chowane, budz podziw, istniay u nich ju wodocigi, kanay i anie
publiczne: byy tu garderoby (apodyterium) do rozbierania si, z nich

wejcia do kpieli zimnych (frigidarium), i ciepych (tepidarium), dalej potnia

(caldarium), w której najgortsza cz (laconicum) osobn miaa ubikacy;

dalej byy kpiele wannowe, basenowe, ubikacy dla gimnastyki, masau,
czytelnie, wszystko to zniszczao i poszo w zapomnienie po upadku pa-
stwa rzymskiego.
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W ciasnym obrbie miast redniowiecznych, przy maych dochodach

publicznych, panowa wszdzie niesychany brali czystoci, bruk by rzad-

koci, a zwyczaj trzymania byda w miecie powszechny, co przedewszyst-

kiem przyczyniao si do zanieczyszczania miasta, a gdy si doda wody
stojce w fosach bronicych miasto i proste doy kioaczne, to mona
mie wyobraenie o zdrowotnoci dawnych miast!

W r. 1318 duchowni we Frankfurcie przyrzekh' przybywa na wita
do katedry tylko wtedy, „jeeli pogoda i bruk miejski pozwol". W tyme
czasie radzono take sobie tak, e boto zasypywano som. Obywatele,

którzy pod domami drog som poprawiali, obowizani byli j zmienia

w lecie co 8, a w zimie co 14 dni. Dlatego chodzono w drewnianych

sandaach, lub kazano si nosi w lektykach. W r. 1553 uchwalia rada

m. w Frankfurcie, aby biegajce po ulicy psy i winie zabijano. W wielu

miastach oznaczono liczb wi, które wolno byo obywatelom trzyma,

przyczem radnym pozwalano na wiksz liczb. Jeden plac w Frankfurcie

nad Menem zwa si w XIV w. „na wiskim gnoju", a ulica w. Krzya
w Krakowie nosia podobno nazw „wiskiej". W roku 1410 polecono

w Ulmie, aby winie wypuszczano tylko od 11 do 12 godziny. W r. 1452

polecono w Regensburgu obywatelom na procesy Boego ciaa gnój wy-

wie, a boto som przykry.

W Krakowie zakazano w r. 1364 trzymania nierogacizny, rnicia

bydlt w domach i oblewania przechodniów przy wylewaniu nieczystoci

z okien. W biegu lat ponawiano przepisy co do czystoci, w rzeczywisto-

ci jednak wywoenie byo tylko dorywcze w odlegych odstpach czasu.

Jeeli do tej nieczystoci publicznej dodamy duszne mieszkania o ma-

ych oknach, zamknitych przez znaczn cz roku z powodu zimna,

okiennicami lub zasonami, ubrania, pod którymi mczyni nie nosili

dolnej bielizny, lecz nogawice podszywali pótnem, które prawdopodobnie

tak dugo nosili jak same pantalony, — to potrzeba ani w owych cza-

sach bya jeszcze wiksz ni dzisiaj.

Podobne stosunki byy i w Krakowie. Wprawdzie od r. 1362 ma mia-

sto swoich brukarzy, ale dzisiejsze wykopy przekonuj, e robota ich obej-

mowaa tylko mae przestrzenie, bo przewanie napotykamy bruk z dre-

wnianych dylów i desek, oraz szuter. Wprawdzie od r. 1373 istnia przepis,

obowizujcy kadego waciciela domu do zamiatania ulicy wzdu swego

budynku, ale wywoenie bota i miecia byo rzadkoci, przez co poziom

ulic cigle si podnosi. Na czas procesyi i uroczystoci zarzdzano cza-

sem wywoenie nieczystoci. Studnie w Krakowie s wspomniane w r. 1336

koo kocioa w. Krzya, w r. 1343 w domu prz\' ulicy Sawkowskiej.

W r. 1390 wspomniane studnie publiczne na rybim rynku, pod szkol p. Maryi

i przed kilku domami, w r. 1391 kolo szmatruzu, potem liczne inne, a-
cuchowe, t. j. z wiadrem cignionem acuchem, zwijanym na koowrót.

Wydatek na wodocig wspomniany jest r. 1399. „Marcin magister

rur (cannarum) pracuje nad sprowadzeniem wody do miasta" z Rudawy,

6*

->.— —_, J^
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jak o tem mówiono poprzednio. Wodocig byl to budynek podobny do
myna. Ogromne kolo poruszane wod Rudawy, wprawiao w ruch sze-

reg konwi, które czerpay wod i wleway j do „rzpi" (skrzyni), z której

ju pyna drewnianemi rurami do skrzy, umieszczonyci na rynku

i niektórycli uicaci, oraz do domów (zniszcza w r. 1655 — 1657 i odtd
kopano liczne studnie). Na placach byy czworoktne skrzynie, „rzpie",

do których dopywaa rurami ta woda. W r. 1618 nakazano czyszczenie

tych skrzy a w r. 1650 zakazano pra chust przy rzpiach studziennych.

Wodocig suy tylko do dostarczania wody na konieczn potrzeb, nie

dla czyszczenia miasta.

Wród takich warunków, miertelno musiaa by bardzo znaczna.

Do zanieczyszczenia przyczynia si gównie brak kanaów. Wprawdzie

ju w r. 1338 wzmiankowany jest „kana", ale to do odpywu wody przez

dwa domy na ulic, zatem rynsztok. Takimi to rynsztokami pyny po

powierzchni po domach i ulicach woda deszczowa i odpadki pynne, my-

dliny i pomyje, odpadki inne wrzucano do doów koacznych w dziedzi-

cach, które to doy po napenieniu zasypywano, a kopano nowe. Tylko

na obwodzie, blisko fosy i Rudawy, byo kilka podziemnych kanaów,
których ujcie przez mur miejski byo zakratowane; te kanay cigay
tylko odpyw z najbliszej okolicy miasta w miar spadku gruntu, reszta

czekaa wyschnicia lub wsiknicia w ziemi. Deszcz ulewny musia by
dobrodziejstwem spukujc rynsztoki i drogi. Rynsztoki biegy rodkiem
ulicy, a nie bokami, bo suyy gównie do zabierania wody z rynien

dachowych, wystajcych daleko w gb ulicy, tak, e strumienie z nich

si wylewajce paday na rodek ulicy. Do niedawna by taki rynsztok

t. j. zagbienie ulicy w rodku szerokoci, w ulicy Siennej i Gobiej.
Warunki wic czystoci publicznej byy u nas podobne, jak w ssie-

dnich Niemczech. Umycie si z brudu byo prawdziw przyjemnoci, za-

czto wic jej naduywa, wprowadzajc pijatyki i muzyk do azien, tak,

e Koció wielokrotnie przeciw nim wystpowa. Doba kwitnienia lazien

miejskich w Niemczech przypada na czas XIII do XVI wieku, odkd dla

rozszerzanej czsto przez wspólne kpiele zarazy, poczto je ogranicza

i coraz mniej uywa. Podobnie i u nas. Przygotowanie drugiemu kpieli

byo w redniowieczu oznak grzecznoci; dawano je gociom, rycerzom

po turniejach, wracajcym z niewoli. Poboni zostawiali w testamentach

zapisy na anie, lub przeznaczali jednorazowy datek na sprawienie ani
pewnej liczbie ubogich. Z rozszerzeniem si ani zrodzia si myl fiskalna

cignienia z niej zysków, panujcy wic niemieccy uznali j za rega, po-

bierali opaty od przedsibiorców lub puszczali anie w lenno. Miasta

daway za opat koncesye przedsibiorcom i utrzymyway wasne anie,

z których do znaczny miay dochód.

Kraków mia od r. 1358 trzy anie publiczne we wasnym zarzdzie:

ydowsk, rogack i na Piasku, które przynosiy rocznie po 61 grzywien

przecitnie; oprócz tego istniay w redniowieczu liczne anie prywatnych
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przedsibiorców: nad Wis, za Sawkowsk bram, na ulicy Szpitalnej,

przed bram Kazimiersk.

Wiikierz z r. 1378 stanowi, e mczyni ani kobiety nie maj si
oblewa wod w ani, ani wszelakiej swawoli dopuszcza.

ania dzielia si na izby biatogowskie i mskie. Rodzaje ani
byy: potnia, pocielnica, kpiel parna, w której par wydobywano przez

polewanie wod rozpalonych kamieni. Stay w niej trzy awy. Zapociwszy

si, skakano w zimn wod. W przeciwstawieniu do ani wannowej zwano

potnie such ani. Na znak, e kpiel gotowa, uderzano w miednic,

po skoczeniu dawano do obtarcia pacht zwan „winiuchem", „ocierni-

kiem". Ludzi zamoniejszych nacierano gorzaeczk i mydekiem, mniej

bogatych chostano miotekami zwanemi : „chwostaki, winniki, chrustaki".

W kadej ani by i cyrulik. aziebnicy i cyrulicy mieli wspólne godo
„miednic", jako znak szyldowy.

Zebrane dotd wiadomoci o aniach w Krakowie s bardzo szczu-

pe. Oprócz wyej wspomnianych trzech ani miejskich, które w XVil w.

zaniky i których kwitnienie przypada na redniowiecze, wegetoway da-

lej prywatne i to bardzo nieliczne. Niektóre statuty cechowe zawieray

przepisy o korzystaniu z ani; i tak statut murarzy z r. 1512 przepisy-

wa aby towarzysze nie chodzili w dowolnych godzinach do ani, tylko

pod wieczór po robocie, w dowolnym dniu powszednim. Statut krawców

z r. 1434 zakazywa towarzyszom czciej chodzi do ani jak co 14 dni.

W ordynacyi szkoy N. P. Maryi polecono nauczycielom prowadzi dzieci

co pewien czas do ani.

Zwyczaj redniowieczny czenia ludzi jednego zawodu w cechy, wy-

tworzy ju w XIV w. w Krakowie cech, obejmujcy aziebników, balwie-

rzy i cyrulików, a poczenie ich w jedn cao usprawiedliwione byo
tem, e w owych czasach medycyna staa bardzo nisko, a wobec powsze-

chnego brudu, pierwszym zabiegiem byo — umycie; aziebnicy wic trzy-

mali obok ani izb, w której si golono, strzyono, wykonywano drobne

operacye, jak rwanie zbów, stawianie baniek, puszczanie krwi, opatry-

wanie ran i t. p. i podawano napitek, z powodu czego ania bya zara-

zem szynkiem.

Statut}' redniowieczne tego cechu zaginy niestet\\ dochoway si

dopiero znacznie póniejsze z koca XVI w., kiedy anie upady w zna-

czeniu i liczbie, a cech obj tylko balwierzy i cyrulików, nie znamy wic
dokadniejszych szczegóów urzdzenia azien redniowiecznych ani zwy-

czajów. Z drobnych wzmianek wiadomo tylko, e znano ani parow,

naparzanie z mrówkami, kpiel wannow, t. j. w kadziach i „frykcye",

któremi byy, jak si zdaje, zimne natryski. Na znak e ania jest gotowa,

aziebnik uderza przed domem w metalow miednic, czsto obchodzi

miasto powtarzajc te uderzenia. W poowie XVi w. oddzielili si cyrulicy

w osobny cech, a balwierze, utrzymujcy ani stanowili cech odrbny,
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ze strzelb i zbroj cechow, którego stray w r. 1575 powierzono „wtóra

wie od Wilnej bramy".

Skutliem pijatyk praktykowanych nieraz z muzyk nawet po aniach
i naduy, popadli balwierze w pogard tak, e w r. 1511 garncarze nie

chcieli przyj do swego cechu syna balwierza, a rada miejska musiafa

wyda senatusconsultum, e „genealogia z ojca balwierza nie ma nikomu
szkodzi ani ujmy przynosi". W r. 1590 zakazaa rada balwierzom, aby

w niedziel nikomu brody ani gowy nie strzygli, ani nie golili, bo przy

tej robocie wiele ekscesów w piciu wina grzanego i w innych rzeczach

si dzieje, co uwacza witemu dniowi. Podobny zakaz wydaa rada Ka-

zimierza w r. 1611. Balwierze trudnili si dalej drobn praktyk lekarsk.

W r. 1525 uchwalia rada miasta, aby nikogo rannego lub uszkodzonego

nie przyjmowali w kuracy, póki si nie dowiedz od kogo i dlaczego

zosta uszkodzonym i nie donios o tem radzie (co do dochodzenia win-

nego), „chyba, e ze saboci mówi nie moe uszkodzony".

W r. 1669 wydaje król Micha Winiowiecki przywilej na now ani:
„majc wzgld osobliwy na wierne zasugi sawetnego lachyma lakobiego,

mieszczanina krakowskiego, które za antecessorów naszych, jako suga,

bdc w rzemiole swoim krawieckim bene peritus, przez lat kilkanacie

wywiadcza, ale bardziej w inkursy szwedzk, kiedy nie udajc si pod

adne inszych monarchów, bdc cudzoziemcem, protekcye, wola wszyst-

kie swoje fortuny postrada, anieli w wierze ku nam i rzeczypospolitej

jak maku mie; przyoylimy chtnie wol nasz do tego, abymy
onemu na gruncie jego wasnym, na przedmieciu za fort wieck przed

Piaskiem nad rzek Rudaw lecym, ani dla wygody rónych tu mie-

szkajcych i przychodzcych ludzi publiczn kosztem jego zbudowa i w onej

wszystkie przynaleyte do anie sprzty, jako to kocie, koryta, kadzi

i insze, mie pozwolili i dopucili, poniewa zacisk wielki i niewygoda

o jednej ani w miecie Krakowie znajduje si. Pozwalamy te azienni-

ków wedug wygody i potrzeby ludzkiej, cyrulika, wiecznymi czasy cho-

wa, w miednice na anie wedug zwyczaju tak po przedmieciu, jako

i w miecie samym Krakowie bi i dawa znaki. Przytem likwory róne
do picia szynkowa i przedawa, bez wszelakiej prepedycyi miejskich,

przedmiejskich i cechowych".

Królowie mieli na Zamku dwie azienki, jedne na drugiem pitrze

na poudnie od Kurzej Stopki, drug na parterze za katedr. W r. 1787

inwentarz w tyme roku spisany zasta na Zamku jeszcze dwie wanny

miedziane stare „potrzebujce reperacyi". W XIV w., gdy Wisa bliej

Zamku pyna, dom póniej Dugosza (narony ul. Kanoniczej i Pod-

zamcza przed Seminaryum), zwany by „ani królewsk", zapewne tu

urzdzon bya kpiel wilana dla króla. Zamoni mieszczanie mieli anie
w domu. W r. 1797 otwarto azienki w kamienicy Popiela na Kazimierzu

z wody wilanej (ze starej Wisy) „dla przysugi publicznoci". Od jednej

kpieli zimnej czy ciepej paci si I zp. Z istniejcych azienek najstarsze
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s ydowskie na Kazimierzu przy ulicy Dietla, potem „Górne" przy placu

Biskupim.

W razie choroby uciekano si zapewne przewanie, jak lud dzisiejszy,

do znachorów i babek. Ogólna dawniej w caym wiecie wiara w nad-

przyrodzone zjawiska, duchy, czary i uroki, gina tylko powoli w mia-

stach, jako w ogniskach cywilizacyi. Powszechny niski stan nauk przy-

rodniczych utrzyma jednak dugo w obiegu wiar we wpyw gwiazd na

losy ludzkie i wprowadza czsto mieszne dzi dla nas lekarstwa. Ale byli

i specyalici lekarze w miecie, których warto chwiaa si midzy szar-

latanem, rzemielniczym cyrulikiem a lekarzem maej ówczesnej wiedzy.

W r. 1374 wymieniony jest w aktach „doctor Staszko", czciej wymie-

niani s „medici", z których jeden Peszko ma w r. 1367— 1371 dwa domy
przy ulicy Grodzkiej, inny w tyme czasie ma dom .narony przy ulicy

w. Jana naprzeciw kocioa tego witego, inny znów wspomniany przy

ulicy Mikoajskiej. Wybitniejszym w Xl\^ w. musia by Jan medicus, skoro

mia wonic — jeszcze wybitniejszy wspomniany w r. 1366 Henryk z Ko-

lonii phisicus D. Regis, bo temu dodano w aktach tytu: dominus.

Medici i cyrulicy musieli sta bardzo nisko moralnie, bo ów Peszko,

waciciel 2 kamienic by w r. 1371 „protunc proscriptus", a w r. 1393

zosta wypdzony z miasta Hannus „arczt cirurgicus" z krzykiem dokoa
caego rynku, za zranienie miertelne krawca, a cho zapany na gorcym
uczynku, chcia si odprzysidz i ju palce na krzy pooy ').

Dopiero po zaoeniu Uniwersytetu zacza si medycyna podnosi

i od XV w. dziaa w Krakowie wielu lekarzy, na ów czas wybitnych auto-

rów dzie medycznych. Od r. 1505 spotykamy ju lekarza miejskiego
(medicus civitatis), który pobiera 20 grzywien rocznie z zapisu doktora

Miechowity — od r. 1517 jest on stale na etacie miejskim.

Nie wiadomo bliej, jaka bya praktyka owych uniwersyteckich do-

ktorów medycyny - najczciej uciekano si do pomocy cyrulików, za-

pewne i aptekarze trudnili si leczeniem.

Cyrulicy musieli mie znaczn praktyk, jak si okazuje z drobnych

wzmianek po dawnych ksigach. W r. 1551 ukasz Sokul odkazuje w testa-

mencie Baltazarowi cyrulikowi 3 podune narzdzia srebrne, jakich przy

wydobywaniu kamieni z pcherza uywaj. W r. 1514 yd Eliasz okulista

zeznaje przed urzdem radzieckim, e podj si organicie kocioa P. Maryi

zdj katarakt z oczu za 20 kop groszy, z których nic nie otrzyma, jeeli

go nie wyleczy. Ba! nawet kat, opatrujcy niekiedy rany wzitych na tor-

tury, nabiera wprawy chirurgicznej i trudni si leczeniem. W r. 1643

w rachunkach miejskich zapisano: „Mistrzowi justiciae od wyleczenia sugi

ratusznego z rozkazu p. Gruszczyskiego burmistrza 1 floren".

Najdawniejsza wzmianka o aptekarzu w Krakowie pochodzi z r. 1333.

W r. 1393 wspomniana pensya (salarium) 12 grzywien dla Andrzeja apte-

') Szujski i Piekosiski: Najstarsze ksigi m. Krakowa.
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karz. W r. 1366 Jakób aptekarz królewski trudni si równoczenie han-

dlem sukna.

Niestety niedochoway si ksigi zgromadzenia aptekarzy i brak bli-

szych o nich szczegóów. Trudnili si oni take sprzeda innych towarów

zwaszcza akoci.

Co do lekarstw, to wobec nieznajomoci chemii, czerpano je gównie

ze wiata rolinnego. Dochoway si w rkopisach od XIII w. spisy rod-

ków lekarskich czsto z dodanemi polskiemi nazwami, rodzaje farmakopei,

zwane: antidotarium, antibolomen i t. p. '), podajce rodki lekarskie z owo-

ców, nasion, korzeni, zwierzt, kamieni. W rachunkach aptekarskich z XVII w.

przechowanych w archiwum miasta, spotykamy najczciej wódki i wy-

wary: fiokowe, konwaliowe, hiacyntowe i t. p., melonowe i koprowe na-

sienie, tyzann, ciemiyc, dryakiew bydlc; olejki: kaparowy, liliowy,

w. Jana, philosophorum, szkorpionowy — ma lazow, bazyliszkow,

apostolorum, — jaki lapis iudaicus, korale czerwone preparowane, róg

jeleni, ój kozowy, konfekt do enemy, plaster na ywot (brzuch), — naj-

czciej jednak trunek purgujcy, klarowny i konfekcik laksujcy.

Stali klienci aptekarzy, biorcy „na rachunek", figuruj tam z ogro-

mnemi ilociami rodków przeczyszczajcych. Zreszt w kadym domu
znajdowa si kalendarz, podajcy oprócz wit i przepowiedni astrologi-

cznych take i wskazówki, którego dnia najlepiej bra na przeczyszczenie,

lub krew puszcza.

W razie pojawienia si zarazy, niebezpieczestwo dodawao energii

i mocy urzdom miejskim, wikszej nawet anieli dzisiaj. Podstaw zarz-

dze bya ordynacya z r. 1543, któr w nastpnych wiekach jeszcze po-

woywano nieraz do ycia. Ordynacya ta stanowia:

Napitki i schadzki u karczmarzy i szynkarzy znosi si. Wspólne uy-
wanie ani, jako najniebezpieczniejsze, ma usta w zupenoci. Ludziom

lunym nakaza opuci miasto. Zmarli maj by chowani nie w miecie,

lecz zewntrz na cmentarzu w. Piotra na Garbarach. Do wywozu zwok
maj by przygotowane wozy z koniem opatrzonym dzwonkiem, przykryte

suknem. Nie ma si zwok z przedmie wnosi i nie wolno kopa ziemi

koo kocioów. Z ulic naley wywie boto, mieci i brudy. Browarnicy

nie maj na ulic brudów wylewa, lecz wyprowadza je za miasto. Zaka-

zuje si rzenikom bi w miecie dla uniknicia odoru. Nie pozwala si

sprzeday starzyzny. Zakazuje si sprzeda grzybów, jarzyny. Kazania zwy- -

czajne w kociele P. Maryi odkada si na ten czas. Usun winie z ulic

i placów. Zamkn kilka bram miejskich. W razie wyjazdu rajców dwóch
z nich ma zosta za zapat w urzdzie dla porzdku i zawiadowania

domami po zmarych'').

') J. Rostafiski: Synibola ad liistoriaiii nntiiralem iiiedii acvi.

') F. Piekosiski: Prawa, przywileje, statuta iii Krakowa 1.

I
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W r. 1588 uchwalia Rada, e „grabarz z rodzin maj dosta czarne

paszcze z biaemi znal<ami, aby ludzie mogli si ich wystrzega".

W r. 1591 pisze król Zygmunt lii do radców krakowskich:

„ebycie we wszystkich tych domach zapowietrzonych, rzeczy zara-

onych ruszajc, znowu tego jadu nie wzmocnili, rozkazujemy W. waszym,

ebycie we wszystkich domach wszystkie rzeczy, szaty i sprzty, gdy mrozy

albo pogoda bdzie, rozwiesza kazali . . . rzeczy pode i maej ceny pali

si mog . . . koniecznie w tem pilno czycie, aby si w kadym domu

zapowietrzonym pozostae rzeczy pierwej dobrze przewietrzyli, nim si ich

ludziom tym, którzy si zjad, rusza przyjdzie". — „Wzilimy spraw,

i grabarze, którzy przez ten czas Ibdzie pomare chowali, szat zapowie-

trzonych wiele z nich zabrawszy, potajemnie je przedawaj... rozkazujemy,

abycie pilnie w to wejrzeli i stateczn inkwizycy uczynili, a dowiedzia-

wszy si o nich, nic si na prawa czyje nie ogldajc (poniewa w takich

rzeczach nie tak na prawa ludzi prywatnych, jako na ochronienie wielu

dusz zdrowia podobniej si ogldajc) wszystki palili. Jednak trzeba w tej

inkwizycyi ostronie postpi, aby liudzie ci takowych szat nie pokryli".

W nastpnych latach co moment pojawiaa si groba zarazy, a Zy-

gmunt lii raz wraz posya nauki i upomnienia: „abycie nikogo do Kra-

kowa nie puszczali, oprócz tych liudzi, którzy z ywnoci na targi przy-

jedaj".
W r. 1602 ogoszono energiczniejszy dekret: „Jest wola i rozkazanie

Jego Król. Moci, aby aden pod gardem nie mia gocia wszelakiej

kondycyi przyjmowa, ani w dom wpuszcza, a opowie pierwej do urzdu

marszakowskiego. Ktoby si tego way szubienic karan bdzie".

Wiek XVII najdotkliwiej kilkakrotnie dat si uczu Polsce morowem
powietrzem: Dr Kubala w znakomitym swym szkicu „Czarna mier"
opisuje barwnie zaraz 1652 r. W Krakowie umaro wtedy 24.000 ludzi,

na Kazimierzu 2748, na Stradomiu 270, na Pobrzeziu 120, na Kleparzu

300, ydów 3.500. Na ciele zaraonych wystpoway czerwone plamki,

zwane morówkami, ciao byo czasem sine, czasem czerwone i krostkami

narzucone, niebezpieczestwo byo najwiksze, jeeli si morówki na

zewntrz nie okazay. Zreszt poznawano zaraz po cikim bólu gowy,

skonnoci do wymiotów, guzach pod pach, wrzodach. Lekarze dawali

na to rut i szawi w occie winnym.

Po domach zamoniejszych czyszczono powietrze kamfor, octem,

kadzidami i perfumami, potrzsano podog zioami wonnemi, ró, liciem

wierzby, skraplano ciany octem, palono siark. Jako prezerwatywy uy-

wano dryakiew weneck, subie dawano cynamon i gwodziki w wódce,

ubogim czosnek i malank, brano na przeczyszczenie. Domy zapowie-

trzonych zamykano na kódki, a chorych odosobniano w basztach miej-

skich, budach drewnianych w Dbiu i na waach przedmiejskich. Hajducy

pilnowali aby si chorzy nie wydalali, a osobny dozorca dostarcza im

ywnoci. Na czas tej klski królowie rozcignli wadz magistratu na
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przedmiecia i wsie oi<oliczne. W czasie moru w r. 1678 Jan II! uzna za

zbrodni kryminaln kady opór, jakiby przeciw zarzdzeniom zdrowo-

tnym stawiano. Zmarych grzebano osobno i grubo ziemi zasypywano.

W r. 1679 uchwalia Rada miasta „e chocia teraz zaraza nie panuje,

ale panuj inne choroby, by ciaa umarych w granicach jurysdykcyi miej-

skich byy przez dwóch sawetnych chirugów miejskich ogldane, i aby

cech chirugów co tydzie 2 delegowa na przemian".

Wedug sprawozdania z r. 1707-1708 woni miejscy przy odgosie

trb zapowiedzieli zblienie si zarazy i polecili ostronoci. Z pocztku

odprawiano bagalne naboestwa i suplikacye, potem kocioy zamknito,

zakazano wychodzi z domów, wyprawiono wojsko za miasto, — stra

miejska nie moga zdy zbiera trupów z ulic. Micha Behm, zastpca

burmistrza, powici znaczn cz swego majtku, i z tego oraz ze ska-

dek biskupa, kapituy i panów, urzdzono osobny szpital nad brzegami

Wisy. Zamoniejsi uciekli; akademi, sdy zamknito, handlu zakazano.

Biskup i archiprezbiter P. Maryi zaopatrywali umierajcych w. Sakra-

mentami, ze wszystkimi ksimi chodzc po ulicach. Dopiero 1 kwietnia

1709 odprawiano po kocioach krakowskich dzikczynne Te Deum lau-

damus za ustanie zarazy, w której wiksza cz ludnoci Krakowa wy-

gina. Legenda opowiada, e ostatni Reformat (po wymarciu innych

pozostay przy yciu) odmawia litani do P. Jezusa, a wówczas P. Jezus

ulitowawszy si, zawoa: dosy! i odtd ustaa morowa zaraza. Miao
wtedy umrze 19270 osób w Krakowie.

Obraz M. Boskiej askawej, umieszczony na kociele Maryackim od

strony ulicy Floryaskiej, miano wymalowa na podzikowanie za ustanie

tej zarazy ').

Odtd nie pojawia si ju ta plaga w Krakowie, miejsce jej zast-

pia w Xix w. kilkakrotnie cholera, ale ta nigdy nie osigna tej siy,

co mór, duma. Zreszt dziki silniejszej organizacyi wadz, postpowi

nauki i ogólnej cywilizacyi, zaraza w dzisiejszych czasach, od pocztku

racyonalnie i wszechstronnie gnbiona, nie moe si rozwin z t potg,
z jak dawniej grasowa zwyka.

Policya ubogich. Urzdowej opieki nad ubogimi dugo nie byo
adnej; miosierdzie prywatnych ludzi, klasztorów i szpitali speniao to

zadanie w sposób bardzo nierównomierny, bo gdy w jedne dni ubodzy

marny ywot wiedli, w drugie, z okazyi jakiej dostawali za wiele. Pami-
tano o nich szczególniej przy pogrzebach, na których ubóstwu bd
z woli testamentu nieboszczyka, bd z pietyzmu dawano jamun, styp,

suknie aobne, gromadne kpiele w aniach. Peno byo studentów e-
brajcych i wóczgów tak, e ich nieraz batem przy bramach miejskich

odpdzano od wejcia do miasta.

') J. epkowski: Z przeszoci szkice i obrazy. Kraków 1862.
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Od XVI wieku jeden z urzdników ma zlecone czuwanie nad po-

rzdkiem co do ebraniny (praefectus pauperum), a w razie spotgowania

si napywu ebrzcych do miasta po wojnach, zarazach, nieurodzaju,

mianowano „wójtów ubóstwa" do pomocy. Od XVi wieku odznaczano

ubogich niezdolnych do pracy blachami z herbem miasta, którym dawano

zasiki i dozwalano ebra, zdrowych wypdzano lub brano do roboty

przy wywozie gnoju i bota. W r. 1630 z powodu namnoenia si ebrz-
cych uchwalia Rada umieszcza ich w szpitalu w. Sebastyana i Rocha,

utrzym\wa z dochodów
szpitala i jamun, oraz wy-

bra podug starodawne-

go zwyczaju „wójtów dzia-

dowskich" do czuwania
nad nimi.

W r. 1632 ogoszono
ponownie, „aby wszyscy

luni ludzie, którzy suby
nie maj, z miasta zaraz

wychodzili do zachodu
soca, bo który znalezion

bdzie na gardle karany

bdzie".

W roku 1694 polecia

Rada hutmanowi ratuszo-

wemu, aby wyapa chop-
ców bez zajcia, ebrz-
cych dniem i noc pod

domami.

Zapiski jamun, da-

wanych przez miasto w da-

wnych czasach, s nader

charakterystyczne co do

dawnych niedoli

:

W r. 1393: 1 ferton

biednym ze szkó, — w r.

1395, 3 fertony torturowanemu w areszcie, — w r. 1398, 4 grzywny bie-

dnym, którzy przez zawalenie si mostu utracili zboe, — w r. 1517, dla

winiów i skazaców, ubogich studentów 9 grzywien 6 gr., — w r. 1552,

ubogim na chleb rozdawany na cmentarzu P. Maryi 20 gr., — rycerzowi

niemieckiemu de Helmstein, zbiegemu z niewoli tatarskiej 1 grzywna 12 gr., —
w r. 1553 pogorzelcom ze Spia przybyym 30 gr., — Maciejowi ze Lwowa,
lepemu, na kuracy 24 gr., — pewnej Niemce, która si mienia proro-

kini (zapewne umysowo chorej) 15 gr., — w r. 1561 pewnemu Jasi-
skiemu choremu, udajcemu si do kpiel (ad termas) 1 grz. 12 gr., —

Dawny szpital i plac w. Ducha (ze starego obrazu).
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w r. 1569 pewnemu lzakowi, który mówif, e si wyrwa z niewoli

tureckiej 22 gr., — z podobnej przyczyny 2 Wgrom po 30 gr. i tyle

niejakiemu Belkowskiemu z Podola na wykupienie siebie, matki i 2 sióstr

z niewoli tureckiej, — onierzom niemieckim alias knechtom z powodu
ubóstwa 1

6
'/„ grzywien, — dwom pielgrzymom z Macedonii na wykupienie

on i dzieci z niewoli tureckiej 30 gr. — W r. 1570 podobne datki na wy-

kupno z niewoli tureckiej, oraz 2 talary na pogorzelców z Brzegu, —
w r. 1561 jamuny studentom niemieckim, — w r. 1573 jamuny dla

winiów uwolnionycti z niewoli tureckiej i moskiewskiej i na ciirurga

dla pewnego torturowanego, — w r. 1574 Janowi Hunaeusowi choremu

poecie 30 gr. — W roku 1575 Angnieszce malarce, której ma studenci

w roku 1570 zabili, 1 grz. 12 gr. ') Z póniejszych czasów nie ogoszono
jeszcze rachunków miejskich, nie mona wic zacytowa.

Najwicej dla ubogich robiy szpitale, które byy wicej miejscem

przytuku kalek, ni lecznicami. Szpitale byy fundacyjnymi majtkami pod

bezporednim zarzdem miasta: najstarszy w. Ducha z pocztku XIII w.,

przy ulicy Wilnej dla ubogich wdów; przy ulicy Stolarskiej dla 30 wdów po

mieszczanach krakowskich
;

przy placu Szczepaskim dla mieszczan, —
przy ul. w. Jana podobny, — szlachecki na Stradomiu, — dalej szpitale

przy kociele w. Leonarda na Kazimierzu, i t. zw. Kloza dla obka-
nych przy kociele w. Gertrudy. Dla obkanych zaoy biskup Trzebicki

w XVII w. drugi szpital „pod -abdziem" przy ulicy Szpitalnej. Ju w roku

1327 wspomniane jest jakie schronisko dla trdowatych za miastem, dla

nich take by pierwotnie przeznaczony szpital w. Walentego na Kleparzu

w w. XVI, potem sta si przytukiem ubogich. Wizyta biskupa Radziwia

w roku 1590 tak go opisuje: „kaplica drewniana zewntrz w mur pruski

obcignita, tytuu w. Walentego mczennika. Sufit ma malowany, wyo-
ony deskami, ciany czyste, z oknami oszklonemi, szyby w caoci. Wize-

runek ukrzyowanego Zbawcy stoi w porodku, posadzka ceglana. Ma
trzy wejcia drewniane, trzy otarze, u ciany cyborium. Dom szpitalny przy

kociele w. Walentego ma jedn murowan izb poniej pomieszkania

prepozyta, murowan piwnic na obszernym dziedzicu. Ma te inne dre-

wniane schronisko, w którem pozostaje dwudziestu ubogich".

Co do najstarszego szpitala w. Ducha, znamy szczegóy wewntrzne
dopiero z XVI w. W miar rozwoju lub upadku miasta mieci on rozmait

liczb chorych i biednych, która dochodzia czasem do 300, czasem spa-

daa niej setki gów.
Jeden z zakonników zwany „pater", wyznaczony na zarzdc szpitala

mia obowizek odwiedza umieszczonych w szpitalu codziennie przynaj-

mniej raz lub dwa razy, zwaszcza podczas wizyty doktora, o której odwierny
dawa mu znak. Mia on by zamiowanym w uczynkach miosierdzia,

') Podhig rachunków ogoszonych w „Prawach, przywilejach etc. Krakowa" przez

F. Piekosiskiego.
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„charitatis amans". Obok niego braciszek lub sucy, a zapewne i wiksza

ich liczba, usugiwaa chorym i niedonym. W szpitalu by aptekarz i chi-

rurg domowy. Ruchomoci po umarych biednych przypaday klasztorowi

;

przy ich sprzeday cz ceny obracano na zakrysty, cz na bibliotek.

Hospitaiarius bada ubogich chccych by przyjtymi, a po ich przyjciu

wpisywa ich do ksigi, notujc dzie, imi, nazwisko i wszystko, co mo-
go by wanem. Tak samo opisywa podrzutków, troszczy si o chrzest

dzieci, o porzdne ywienie chorych i dostarczanie lekarstw, o czysto
sal, o ad i zgod midzy przyjtymi do szpitala; on zapisywa umieraj-

cych, opuszczajcych szpital, stara si, aby dzieci zaprawiay si do rze-

miosa a dorósszy opuszczay zakad. Czsto rodki szpitala nie wystar-

czay, a wtedy ubogie dzieci szpitalne „pospolicie po Krakowie piewajc
chodz jamuny proszc". Podrzutków trzymano w szpitalu tylko do

skoriczonego roku siódmego, a potem, gdy chodzili do szkoy, dziao im

si jeszcze gorzej. Okoo r. 1530 ustanowiono prowizorów wieckich

z ramienia miasta do zarzdu szpitala. Za ich rzdów szpital podupad
jeszcze bardziej, a klasztor wytoczy proces przeciw prowizorom osobicie

i przeciw korporacyi rajców miasta przed sdem duchownym i wieckim.

Trwa on od r. 1578 do 1585. Miasto zostao uznane winnem, e takich

delegowao prowizorów, skazane na przywrócenie budynków szpitalnych

swoim kosztem do dobrego stanu, a prócz tego na znaczn sum odszko-

dowania '). Biedni studenci mieszkajcy po szkoach parafialnych utrzymy-

wali si z ebrania. Chodzc od domu do domu otrzymywali niadania

czy te wieczerze w klasztorach i domach prywatnych. Kada szkoa para-

fialna moga to robi tylko wród swoich parafian; przekroczenie granicy

innej parafii sprowadzao nieporozumienia, czasem nawet zacite walki

midzy scholarami. W r. 1550 która ze szkól parafialnych, w. Anny czy

te WVV. witych wesza w terytoryum drugiej-). Od sów i wyzwisk

przyszo do krwawej walki. Przez dwie godziny trway zapasy na Rynku —
do walki przyczyy si póniej jeszcze dwie inne szkoy, P. Maryi i w.
Szczepana. Oburzyo to króla i wszystkich mieszczan, wyda wic król

polecenie do sufragana Myszkowskiego, by powcign wraz z rektorem

takie naduycia i zada, by sprawców w obecnoci bedeli ukarano. Po-

stanowiono te odtd, e adna szkoa w ebraniu nie powinna wkracza
na terytoryum drugiej. Pilnowa tego mieli nauczyciele, przewodniczcy

ebraczej modziey (pater medicantium), kara za mieli kierownicy szkó
lub seniorowie burs. Za wkroczenie jednej szkoy na terytoryum drugiej

odpowiedzialni byli przewodniczcy. Uboga bowiem modzie po szkoach

podzielon bya na oddziay, na czele kadego sta preceptor, zwany take
ojcem ebrajcej modziey. Nie powinni oni osania swych ebraków.

') S. Tomkowicz: Szpital w. Ducha
-) Jan Ptanik: Obrazki z ycia aków krak. (Bibl. krak. Nr. 15).

Józef Muczkowski (senior): „Mieszkania i postpowanie uczniów krakowskich".

(Kraków 1842).
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Polecono seniorom sporzdzi dokadny spis wszystkich ebraczych aków
i odda go rektorowi uniwersytetu, by wiedziano, komu dawa jamun.
Zdarzao si bowiem, e i wagusy zwani „walkoniami", którzy wcale nie

byli studentami, czsto zgaszali si o jamun i otrzymywali ').

') Pierwszym celowo ku uleniu ndzy zaoonym zakadem byo istniejce

dotd Arcybractwo Miosierdzia i Bank Pobony, zaoone w r. 1584 przez ks. Piotra

Skarg, oraz Towarzystwo Dobroczynnoci, zaoone w r. 1816, któremu dano pod-

staw przez zjednoczenie drobnych funduszów dawnycli maycli szpitalików rozrzu-

conych po miecie. W nowszych czasach powstao bardzo wiele instytucyj ku uleniu

ndzy i cierpie, a zarzd miasta z urzdu wykonuje piecz nad ubogimi przez osobny

wydzia magistratu.

Koció WW. witych (zburzony w r. 1837).



ROZDZIA VI.

Tworzenie si stanu miejskiego — napyw Niemców do Krakowa z powodu lokacyi

1257 r. — odrbno ich — pocztkowe aspiracye polityczne zgniecione wraz z bun-

tem Alberta — wspóycie z polsk ludnoci i wpyw polonizacyjny tego — nie-

miecko mieszczan do XVI w. — wybitni mieszczanie tej epoki - wprowadzenie

jzyka polskiego do kocioa P. Maryi, do sdów awniczych — napyw Wochów
od XVI w -" wybitni mieszczanie tej nacyi — artyci — Szkoci — nowy napyw
Niemców po r. 1796 — polonizacya — powstawanie i utrwalanie nazwisk mieszcza-
skich — stanowisko prawne ludnoci miejskiej — obywatelstwo i pospólstwo - pa-

pierowe szlachectwo mieszczan — udzia w sejmach i sejmikach — liczba ludnoci.

\ Y / Staym postpie naprzód ludzkoci, zmieniaj si powoli, prawieW niespostrzeenie, warunki bytu i ich skutki, na oko nie ma ró-

nicy midzy wczoraj a dzi, a jednak patrzc wstecz na dusze okresy

dziejów, czuje si ów stay postp, cig zmian. Dowodnie spostrzega

si to dopiero wtedy, gdy zmiana objawi si w wybitniejszych skutkach,

gdy si widzi, e dawniej róni si od potem, lecz granicy okresu

starego i nowego nie mona oznaczy dokadnie, jakby slupem grani-

cznym. Dlatego dzielenie historyi na okresy ma gównie pedagogiczne

i teoretyczne znaczenie, uatwiajce ujcie w cao rónorodnych zjawisk

ycia grupami, skonstatowania rzeczywicie zaszego z biegiem czasu

rozwoju, tak w yciu caych spoeczestw, jak ich czci skadowych, tak

w ogólnych objawach ycia, jak w szczegóach, skadajcych si na cao,
jednych i drugich nieodcznych od siebie i wzajemnie na siebie oddzia-

ywajcych. Dzi atwa i szybka wymiana przestrzeniowa i duchowa mi-
dzy ca cywilizowan ludzkoci uatwia upodobnienie stosunków, usuwa

zbytnie rónice midzy narodami i ich instytucyami — im dalej za wstecz,

tem wiksze byy te rónice, tem mniejsze byo oddziaywanie na siebie,

nawet w obrbie tego samego pastwa i narodu, tem samoistniejsze nie-

jako ycie pdziy pojedyncze terytorya i klasy ludnoci. Podzia na stany

:

rycerski, duchowny, miejski, chopski, wynika z koniecznoci ówczesnych

warunków yciowych a nie by wcale sztucznym tworem.

Najdawniejsze zapiski o przodkach przynosz zapiski wojenne - bya
to obrona interesów ludnoci polskiej przed najezdnikiem, skupianie si

narodowych w pastwo t. j. pod rzd jednego wadcy, a gdy ten proces

spoeczny wyda skutki, rozwija si zaczo dopiero ywiej ycie polskie

w kierunku intelektualnym i gospodarczym, osady liczce si pierwej tylko
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z dostarczeniem mieszkacom rodków do ycia i obrony, zaczy by
take ogniskami handlu, przemysu, a potem i nauki, gdy zapewnio si
pewne bezpieczestwo i porzdek ycia, a tak wytwarza si zacz stan

miejski faktyczny, prawny za dopiero z ctiwii organizacyi osady w miasto.

Ten stan miejski, stworzony w Krakowie iokacy z r. 1257, z pocztku

nieliczny i niebogaty, powoli wzrasta w liczb i zamono, a wyrós na

czynnik powany w pastwie, stworzy ognisko nietylko handlu i przemysu,

ale i kultury. W chwili lokacyi bya tu cz ludnoci rdzennej polskiej, nieco

kolonistów niemieckich z poprzedniej lokacyi biskupiej, reszt mieli sprowa-

dzi uposaeni za to sowicie wójtowie. Panujcemu zaleao na pomnoeniu
ludnoci, zastrzeg wic w przywileju lokacyjnym, eby nie przyjmowano

do obywatelstwa Polaków, bo w ten sposób byoby to tylko przesiedla-

nie si, ksiciu szo za o przybytek, da zatem kolonistów niemieckich.

Zaludnienie Krakowa osadnikami niemieckimi nadao oczywicie

miastu charakter niemiecki, std mieszkacy krakowscy z pocztku ywili

i pewne polityczne niemieckie aspiracye, objawiajce si przez popieranie

szlskich zniemczaych ksit w zabiegach o tron krakowski. W r. 1312

wpucili mieszczanie pod wpywem wójta Alberta przeciw okietkowi ksicia

Opolskiego do miasta '). okietek wedug srogich ówczesnych zwyczajów

kaza buntowników powizi, jednych powiesi, drugich komi po ziemi

wóczy, a poniewa winnymi byli Niemcy, przeto odwet ten uwaano
jakby za wojn z ras niemieck, skd w jednej zapisce historycznej po-

dano potomnoci, e kto wówczas nie umia wymówi: soczewica, koo,
miele myn, — citym zosta. By to ostatni ruch Niemców krakowskich

w kierunku politycznym. Odtd zjednoczone przez okietka dzielnice Polski

wzmocniy stanowisko rzdu na tyle, e o wewntrznym buncie mowy
by nie mogo. Zreszt Niemcy krakowscy nie mieli powodu wówczas

tskni do swej dawnej ojczyzny, rozdzieranej midzy pojedynczych ksi-

t, zagroonej bandami raubritterów, kiedy w Polsce znajdowali warunki

spokojnego bytu i coraz wikszej zamonoci, bo od czasów okietka
utrwala si pokojowy porzdek w kraju, rozszerzay si drogi handlowe,

na których przeciw Niemcom-mieszczanom nikt do konkurencyi nie stawa.

Mieszczastwo krakowskie jeszcze przez dwa wieki pozostao nie-

mieckiem. Zastpiony acin przez okietka jzyk niemiecki, wróci powoli

do urzdu i sdu, w tym jzyku mówili mieszczanie midzy sob i nim

si modlili. Przyczyn tego nie bya bynajmniej jaka polityka, lub niena-

wi do Polski, lecz odosobnienie stanu miejskiego, który pomnaa si
tylko przez urodzenie z rodziców mieszczaskich, a wic niemieckich, lub

przez przybytek nowych kolonistów. Nadto handel prowadzono gównie
w kierunku Niemiec, zatem znajomo jzyka niemieckiego i korespon-

dencya w tym jzyku bya konieczn. Oczywist jest rzecz, e zetknicie

si przy handlu z okoliczn ludnoci polsk i osiadanie cho nieliczne

') Dugopolski Edm : Diiiit wójta Alberta. Rocznik krak. T VII
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Polaków w miecie wprowadziy znajomo jzyka polskiego, std ju
w pocztkach Xl\' w. spotykamy w ksigach sdowych krakowskich Niem-

ców z przydomkami polskimi jak: Koyszyaba, Pomaubogat, Rychobo-
gat, ShWotrzans i t. p. Z postpem czasu przybywao Polaków, szcze-

gólnie do rzemios, najprzód wic spolszczenie zaczo si objawia
w cechach, w których ju w XV w. spotykamy podzia na Polaków
i Niemców, i gospody dla nich osobne. Wielki przemys, handel i urzdy
miejskie, spoczyway przez cay XV' wiek w rodzinach niemieckich.

W pierwszych latach po lokacyi spotykamy Niemców gównie z bli-

szych okolic, od potowy XV wieku

i z dalszych, z których wielu zasu-

guje na wspomnienie ze wzgldu na

pamitki po nich pozostae, pewne
zasugi, lub wybitne stanowisko przez

nich zajte. Do tych wybitniejszych

patrycyuszowskich rodzin naleeli:

Bochnery, Schwarze, Arnsbergi, Kis-

lingi, Falkenbergi, Leimitery, — Sa-

lomony, przypominajcy si wspa-

niaemi pytami bronzowemi w ko-

ciele Maryackim. Najwybitniejsze

stanowisko zajli Bonerowie '). Pierw-

szy z nich Jan, pochodzcy z nad

Renu, przyj obywatelstwo miejskie

w r. 1483. Od r. 1515 upnik kra-

kowski, oeniony z Morsztynówn,
wszed w pokrewiestwo z najwy-

bitniejszymi patrycyuszami krakow-

skimi, jak Salomonami, Langami,

Krupkami; jako bankier, kupiec, do-

stawca króla i dworu, dzierawca

dochodów celnych, spedytor, do-

chodzi do wielkiego znaczenia i ma-

jtku. Za Zygmunta jest jakby ministrem skarbu, wzorowo gospodaru-

jcym, za co dosta tytu burgrabi, starosty ojcowskiego i rabsztyskiego,

wreszcie zosta wielkorzdc krakowskim — w domu swym na rogu ulicy

w. Jana w Rynku goci samego króla w dzie swych imienin. Z tytuu

pocztkowego famatus, wyszed na nobilis, generosus, a wreszcie magnificus.

Od r. 1498 by do mierci rajc miejskim, a akta miejskie zowi go „szcze-

gólnym naszej rzeczpospolitej promotorem", rada oddaje mu najpikniejsz

kaplic w kociele Maryackim, któr ozdobi wspaniale obrazami Kulmbacha.

Zmar w r. 1523 bezdzietnie, olbrzymi majtek przeszed na dzieci po bra-

Plyt.T bronzowa P. Salomona w ko. Maryackim.

') Ptanik Jan: Bonerowie. Rocznik krakowski, t. Vii.

K. Bkowtki. Dzieje Krakowa.
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cie, gównie na bratanka Seweryna, który doszed do senatorskiej godno-

ci, utrzymujc tradycy poprzednika jako doradca Zygmunta 1. i wiatowy

bankier, pan wielu kamienic, dóbr i zamków (um. 1549). Dzieci jego ma-

jtkiem i spokrewnieniem z Kocieleckimi, Firlejami, Tczyskimi, Jorda-

nami, naleay ju do stanu magnackiego, jeden z synów doszed do

najwyszej godnoci w Polsce, bo zosta kasztelanem krakowskim, w r. 1590.

Wymarli w kocu XVI w. bez potomków mskich, z bocznej linii spotyka

si Bonerów jeszcze w XVIII w.

Z krewnych Bonerów wybitniejsze stanowisko zaj Mikoaj Jaskier.

Gdy z polecenia Zygmunta I zebraa si komisya ze szlachty, prawników

i rajców krakowskich do przygotowania aciskiego, lub polskiego prze-

kadu Saksonu, Jaskier, sekretarz rady miejskiej, dokona tego, a król

ogosi ten przekad (1535) za obowizujcy wszystkie miasta i sdy, przez

co ujednostajnio si prawo niemieckie w Polsce, a przekad powyszy
przetrwa w miastach a do koca Rzpitej. Z innych krewnych odznaczali

si majtkiem Krupkowie.

I protegowani Bonera wybili si wysoko: W r. 1505, przyby' do

Krakowa penomocnik Jana Bonera Justus Decyus '). Dorobiwszy si

majtku popiera literatur, wydajc kronik Miechowity, utrzymywa sto-

sunki z wybitniejszymi wspóczesnymi literatami, posiada wielk bibliotek

i sam pisa wiele. W Woli, zwanej od niego Justowsk, zbudowa pikny

paac, dotd zachowany. Wyjedna on sobie tytu hrabi rzymskiego, a po-

tem indygenat polski i przyjcie do rodu Tczyskich. Piastowa urzd

sekretarza królewskiego, zmar w r. 1548.

Z pocztkiem jednak XVI wieku pocza ludno polska przewaa
liczb nad niemieck i wtedy zaczto si domaga pierwszestwa dla j-

zyka polskiego w kociele i urzdzie. Szlachta popara u króla dania
polskich mieszczan krakowskich. W roku 1536 przychyli si król do -
dania usunicia kaza niemieckich z gównego kocioa miasta P. Maryi.

W celu dopenienia tego przyby arcybiskup Andrzej Krzycki, biskup krak.

Jan Latalski, z wojewod krak. i gronem panów do wzmiankowanego

kocioa na naboestwo. Stroskani Niemcy wiedzieli co znacz te wysokie

odwiedziny i suchali kazania niemieckiego z obaw, czy nie po raz ostatni

w tym kociele. Po naboestwie przyzwa Arcybiskup rajców do kaplicy

Bonera i zapyta z jakiego powodu w tym kociele odbywaj si kazania

w jzyku niemieckim? Burmistrz Jan Czipsar zakopotany odrzek: „nie

wiemy innej przyczyny, jak t, e zwyczaj ten dawny od przodków naszych

do nas przeszed". Na to owiadczy arcybiskup wol J. K. Moci, „e,

gdy tu wiksza jest liczba ludnoci polskiej, anieli Niemców, przeto Niem-

com wyznacza si koció w. Barbary na niemieckie kazania" -). Prosi

') Kopera Feliks: O emigracyi Niemców do Polski w XV i XVI wieku etc.

Kraków, 1903.

^) Grabowski Ambroy: „Dawne zabytki Krakowa" (Kraków 1850).
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burmistrz o chwil z\vol<i, aby mu wolno byfo naradzi si z rajcami

wzgldem odpowiedzi, co gdy mu dozwolono, stan opodal przy gro-

bowcu Bonera i z kolei zapytywa kadego.

Polacy owiadczyli si po myli króla, a upomniony burmistrz, e
wikszo rozstrzyga, odpar „zdeterminowany", i stanie sie podug woli

Króla I mci, jednak na prob Niemców uczyni wojewoda przedstawienie

do biskupa, aby spraw jeszcze raz oddano pod rozstrzygnicie króla,

który jednak wol sw objawi : „e wysuchawszy sprawiedliwego dania
wszystkich posów ziemskich, jak równie prób pospólstwa miejskiego,

uwaajc to by uwaczajcem, aby jzyk cudzoziemski w miecie i w naj-

znakomitszym kociele mia pierwszestwo, przytem wiedzc, e lud wiej-

ski pochodzenia polskiego do teje nalecy parafii, tak dalece si w liczbie

pomnoy, e w kaplicy w. Barbary, do której na suchanie kaza nie-

gdy przez Niemców wypchnity zosta, ju teraz pomieci si nie moe,
i e std wiele ponienia dla narodu polskiego, a razem wiele niebezpie-

czestwa szczególniej w zbytecznym natoku ludzi dla brzemiennych kobiet

wynika, rzecz t poprzedniem postanowieniem swojem ju roztrzygnion

za nieodwoaln uwaa chce". Przytem J. K. Mo nakaza, aby odtd

na urzdy duchowne t. j. na ksiy adnych obcych ludzi nie dopuszcza.

W ten sposób urzdownie pooono koniec niemczynie; bez oporu

i utyskiwania polonizowali si obcy, a gramatyczka drukowana w Krako-

wie w r. 1539 do nauki jzyka polskiego dla Niemców zawiera charakte-

rystyczne rozmówki, jak: „mów ze mn po polsku, a kto midzy nami

wicej bdzie umia, ten bdzie liepszy i wicej bdzie milowan od swoich

rodziców" '). Wprawdzie w r. 1587 niemieccy garbarze na Piasku popierali

czynnie przeciw Zygmuntowi 111 kandydatur Niemca, arcyksicia Maksy-

miliana — atoli Maksymilian mia te za sob i potn party szlacheck

polsk. Poparcie to jednak nie znalazo echa u przewanej wikszoci

mieszczan. W aktach urzdowych uywano jednak dalej obok polskiego

take jzyka niemieckiego i aciskiego. Dopiero w r. 1600 uchwalia Rada,

e sdy awnicze maj si odbywa po polsku.

Gdy Niemcy poczli znika z horyzontu ówczesnego Krakowa, lgnc

do rozbujaej polskoci, rozpocz si na Polsk najazd innego narodu

i innej kultury — Wochów-). Z kocem XIV i pocztkiem XV wieku

znajduje si w Krakowie kilku Wochów, jako staych mieszkaców. S to

albo profesorowie na uniwersytecie, albo myncarze, albo te zarzdzaj

upami solnemi, nie tyle liczni, co znaczni wpywem i dostatkami. Gówny
strumie z Wochami przypyn dopiero po Bonie, j trzeba wic uwaa
za inicyatork i gówn przyczyn tego ruchu, bo przez ni stworzona

zostaa ta ni czca Polsk z Wochami, zwaszcza przez spraw jej

') Józef Szujski: Przechadzka historyczna po Krakowie.

) Jan Ptanik: Z dziejów kultury woskiego Krakowa. Rocznik krak. T. IX.

Stan. Tomkowicz: Wosi kupcy w Krakowie w XVII i XVIII wieku. Rocznik

krakowski, t. III.

7*
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sukcesyi barskiej. Królowie polscy nadajc róne przywileje woskim przy-

byszom, nie czynili tego bezmylnie ; nie mieli oni na celu wywiadcza
dobrodziejstwa obcym, ale przedewszystkiem chodzio im o to, by ci obcy

wyksztaceni w jakiej sztuce, rozpowszechniali j w kraju, by od nich

Polacy równie si czego nauczyli i w ten sposób wzrasta i wydosko-

nala si przemys krajowy. Wyrabiano n. p. w Polsce róne naczynia

cynowe, z cyny wydobywanej z kopalni krajowych, nie umiano jednak

metalu do dobrze odczyszcza, ani te czyni go do twardym. W tym

kierunku mieli przeprowadzi reform przemysowcy woscy z Wenecyi,

dwaj bracia Angioli.

Przywilej na same wyroby gliniane na sposób woski, majoliki, otrzy-

muje inny Woch, równie Wenecyanin z pochodzenia, osiedlony i oe-
niony w Krakowie, Antoni De Stezy, ale fabryka runa prawie w prze-

cigu roku. innym Wochom nieco póniej za Zygmunta III udao si
stworzy w kraju fabryk wyrobów elaznych, przedewszystkiem za broni.

Byli to dwaj bracia Wawrzyniec i Andrzej Caccia z Bergamo. Fabryka ta

oddaa wkrótce przysug sprawie publicznej, dostarczajc w czasie obl-

enia Smoleska królowi rónego rodzaju broni. Cacciowie odkryli i urz-

dzili znane huty i kopalnie rudy kieleckie. Kraków zaroi si od kupców
i artystów z poudnia, którzy na swoich skadach posiadali najrozmaitsze

towary obce i krajowe.

Wielce im pomocn bya czno, jak zachowali z krajem rodzin-

nym i rodakami swymi z innych miast na obczynie ; wspomagali si wza-

jemnie, pracowników modych sprowadzali nieraz z ojczyzny, swoich za
synów, jeli chcieli wyksztaci w zawodzie kupieckim, wysyali do Gda-
ska, Norymbergi, a nawet najbogatsi trzymali si tej mdrej zasady, e
tylko wtedy mog synom powierzy interes handlowy, jeeli ci przebyli

ca praktyk kupieck, poczynajc od zwykych chopców sklepowych.

Kupcy woscy korzystajc z opieki królewskiej stali si bardzo przykrymi

i niedogodnymi dawnym mieszczanom. Objli oni w posiadanie wszystkie

pierwszorzdne sklepy w rynku '), nawet Niemców, lub ich potomków
wypierajc w boczne ulice. Mieszczanie krakowscy próbowali si broni,

utrudniajc otrzymanie prawa miejskiego, dajc od obcych przybyszów

gwarancyi, e na stae pozostan w miecie. Kady z nich jednak umia
znale drog do jednego z wielkich panów i nastpnie przez niego wy-

rabia sobie t. zw. serwitoryat, lub te specyalny przywilej, uwalniajcy go

od ce, przynajmniej w czci.

Posiadajcy przywilej na serwitoryat, wyjtym by z pod wszelkiej

juryzdykcyi miejskiej, winien odpowiada tylko przed sdem grodzkim, od

wyroku jednak wolno mu byo apelowa do króla; w caem królestwie

i Litwie wolno mu kupczy, wogóle cieszy si temi samemi prawami,

jakie przysuguj mieszczanom. Móg równie korzysta z takiej samej

') Józef Louis: Przechadzka kronikarza po rynku krakowskim
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wolnoci od ce, z jakiej i<orzystali mieszczanie i<rai\Owscy, tai\ w Krako-

wie, jak i w cafem pastwie. Te serwitoryaty dla obcych, którzy przy

pomocy ich gromadzili zasoby pienine, a wzbogaciwszy si wynosili si

wraz z nimi do swej ojczyzny, byy take jedn z przyczyn zuboenia

i upadku mieszczastwa naszego.

W dziejach kultury najwybitniejsz rol odegrali woscy budowniczo-

wie i rzebiarze, którzy wczenie nadali Krakowowi zewntrzn szat rene-

sansow, jak Franciszek delie Lor, budowniczy zamkowy, Bartomiej Be-

recci, twórca kaplicy Zygmuntowskiej i wschodniego skrzyda paacu wa-

welskiego, Jan Marya Padovano, restaurator Sukiennic.

Na polu handlowem i przemysowem wybijaj si w XVI w. naprzód

Bernard i Karol Soderini. Musieli przynie ze sob wielkie zapasy go-

tówki, bo od razu wystpuj jako pierwszorzdni kupcy. Wkrótce zostali

bankierami królewskimi. Wpyw ich siga! a na Wooszczyzn, dostarczali

bowiem ju to danych sum, lub te towarów Bohdanowi, hospodarowi

wooskiemu, do spóki z kupcem krakowskim Stanisawem Fryzerem.

Rezydowali w Krakowie w kamienicy zwanej „stara myncza".

Koo r. 1582 wrócili do ojczyzny. Synowie ich, Mikoaj i ukasz
wrócili do Polski na stale, ale ani o ich dziaalnoci kupieckiej ni polity-

cznej nic nie sycha. Wybitn rol odegra Sebastyan Montelupi, który

dopiero w r. 1579 przyj prawo miejskie krakowskie, ale spotykamy go

w Krakowie ju na wier wieku przedtem i to jako zamonego do czo-

wieka, bo waciciela kamienicy i cegielni, w której pracowali robotnicy

woscy, przygotowujc materya na przebudow jego domu w rynku,

w stylu woskim, tak, e póniej nazw „woskiego" otrzyma. Dziaalno
jego w Polsce cignie si do r. 1600. Oeni si w Polsce z córk Woj-

ciecha Bazy, doktora medycyny i rajcy krakowskiego i doy 84 at ycia.

Poniewa by bez potomstwa, adoptowa wraz z bratem Karolem siostrzeca

Walerego, który polubi Ann, córk doktora ukasza Moreckiego, a jako

dziedzic majtku stryjowskiego uwaanym by za najbogatszego czowieka

w Krakowie. Zasuy on si dla Krakowa, sprowadzajc w r. 1609 zakon

Jana Boego, czyli dzisiejszych Bonifratrów, którym nawet podarowa wielk

kamienic przy ulicy w. Jana. Zakoczy ycie w r. 1613, pozostawiajc

trzech synów: Sebastyana, Walerego i Karola i dwie córki.

Najmodszy Karol po mierci brata zostaje dyrektorem poczt; wicej

on przebywa w Warszawie, skd nawet bierze on sw Barbar, córk
burmistrza Balcera Strubicza. Umar w r. 1662. Montelupiowie spolszczyli

si, zmieniajc nazwisko na polskie Wilczogórskich. Byli oni bankierami

królowej Anny i kierownikami jej poczty. Jako dostawcy na dwór kró-

lewski wczenie postarali si o serwitoryat.

Waleryan zaznacza dumnie, e jest osob stanu szlacheckiego, e
ma serwitoryat królewski, a bynajmniej nie jest mieszczaninem krakowskim,

e zatem nie moe by pociganym przed sdy mieszczaskie, bo osoba

jego naley do innego forum. Pomiatanie to i jakby gardzenie prawami
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miejskiemi musieli sobie zapamita dobrze pp. rajcy i kto wie, czy bodaj

i oni w znacznej czci nie przyczynili si do wzniecenia kopotów i pro-

cesów o szlachectwo i nazwisko, które zatruy Waleremu kilkanacie osta-

tnici lat jego ycia.

Wielkie znaczenie posiadali Alamanowie, mony ród florencki, De
Cetisowie, którzy zajmuj si kupiectwem, a zarazem dzierawi przez czas

jaki starostwo bdziskie, dalej ród Telanich. Talducicti, którzy podobnie

zreszt jak i Soderini penili funkcye ajentów, informujc o wszelkich wy-

padkach w Polsce Medyceuszów, dalej Attavantich, Vivianich, Pestalozzich,

ród Cechich, którego czonek Jan Baptysta, jako mieszczanin krakowski

w czasie oblenia Krakowa przez Maksymiliana, tak dzielnie si sprawi,

e za to przy poparciu Zamoyskiego w r. 1590 zyskuje indygenat polski

i wystpuje jako pan na Czajowicach i upnik krakowski. Celarowie z Me-

dyolanu tworz spók handlow; do nich to naleaa kamienica w rynku

zwana „pod obrazem" i druga obok domu „pod baranami", posiadali

ogrody na Kawiorach, od Betmanów w r. 1592 nabyli za 10.000 fi. fol-

wark Turzonowski na Prdniku, a póniej wystpuj jako dziedzice Bir-

kowa. Pawe umar w r. 1598; majtek jego przeszed na brata Andrzeja,

który przey go o cae lat 18; w r. 1593 otrzymali indygenat. Pawe po-

zostawi dwóch synów, Pawa i Andrzeja. Pawe obra sobie ycie woj-

skowe, konstytucya z r. 1662 chwali jego dzielno i eksperyency woj-

skow, któr naby w zagranicznej subie, sawi zasugi pooone dla

Polski i armii polskiej, w której otrzyma tytu genera-majora. Równie
i Andrzej suy wojskowo. By to czowiek wyksztacony nie tylko na

krakowskim uniwersytecie, ale i w wielu zagranicznych akademiach, odzna-

czy si w s>'nnych wakach chocimskich w r. 1621, bra udzia w legacyi

do cesarza tureckiego, a w nagrod za pooone zasugi w r. 1633 w Kra-

kowie zosta pasowany na rycerza. O znaczeniu Cellarich w owych cza-

sach, daje wiadectwo olbrzymi i pikny grobowiec ich w wityni N. P.

Maryi, z którego marmurowe biusty obydwu braci i ich on, od trzech

wieków wpatruj si w powane postacie Montelupich, naprzeciw w gro-

bowcu równie uwiecznionych.

I Del Paców byo dwóch w Krakowie, ukasz i Dziuli. Pierwszy

przyj prawo miejskie w r. 1576, drugi w 1579; prowadzili oni handel

winami i suknem. W r. 1632 Rafa i syn Dziulego Franciszek, otrzymali

od cesarza tytu baronowski a prawdopodobnie ten sam Franciszek w roku

1658 uzyskuje indygenat polski, jako obersztlejtnant kasztelana kamienie-

ckiego. Póniej rodzina ta mieszkaa gównie w swych dobrach na Litwie,

z krakowskiej linii del Pacich ostatni zgin w r. 1794 pod Szczekocinami.

Rodzina Cezarych posiadaa drukarni od r. 1615, która przez czas

jaki staa si najpopularniejsz moe i najwicej ruchliw w Krakowie.

Zaoy j Franciszek Cezari prawdopodobnie w r. 1615.

Hieronim Canavesi z Medyolanu, jeden z wybitniejszych woskich

rzebiarzy i kamieniarzy w Krakowie w drugiej poowie XVI w., oprócz
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wykonywania swego fachu, trudni si równie i kupiectwem, sprzedajc

materye woskie.

Wosi tworzyli konfraterni, bractwo, które miao do znaczny ma-
jtek i utrzymywao wasn kaplic w kociele Franciszkanów, w r. 1764

przestao ono by woskiem — dla braku Wociów i std powstaa myl
zczenia tej konfraterni! z ogóln kupieck Kongregacy, co okoo roku

1808—1817 nastpio.

Od r. 1564 spotykamy si z podatkiem, dotykajcym cudzoziemców

w Polsce, którym oboono take Szkotów, zwanyci „Szotami". Poczt-

kowo zajmowali si oni handlem obnonym, roznoszc lub rozwoc po

miastach i wsiach towary, z czasem osiedliwszy si, zostali zwykymi kup-

cami i przyjmowali prawo miejskie '). Zamieszki w kraju rodzinnym wy-

pdzay Szkotów w kocu XVI i pocztku XVil w. Utworzyli oni nawet

cech swój albo bractwo szkockie w Krakowie, zapewne na wzór Wochów,
utrzymywali solidarno z rodakami po caej Polsce rozrzuconymi i od-

bywali sejm co roku w Toruniu, opodatkowywali si midzy sob. Zy-

gmunt 11! mianowa Abrahama Junga, dowódzc hufca szkockiego, dyre-

ktorem wszystkich Szkotów w Polsce, do czuwania nad ich sprawami,

postpowaniem, do wykonywania nad nimi policyi, oskarania i oddawa-

nia ich pod sd urzdów królewskich. W r. 1650 naoy sejm podatek

dla króla angielskiego na wszystkich jego poddanych, a wic gównie
Szkotów w Polsce, którzy musieli pod przysig zeznawa swój majtek
dla wymiaru podatku. Od XVI li w. nie sycha ju o Szkotach, jako o oso-

bnej nacyi, ci, którzy w Polsce zostali, spolonizowali si i weszli w skad
obywatelstwa miejscowego, bd szlacheckiego, bd mieszczaskiego. Na-

bywanie dóbr ziemskich i majtek uatwia mieszczanom wejcie w stan

uprzywilejowany, majtek, jak i dzi, budzi respekt. Bogaty mieszczanin

ceniony by przez szlachcica, wchodzi z nim w koligacye, z atwoci pro-

dukowa jaki przywilej cesarza rzymskiego na szlachectwo, otrzymywa
indygenat polski i wchodzi w stan szlachecki. W ten sposób ubyo miastu

najzamoniejszej czci mieszczastwa. Po klskach wojennych XVII w.

upadao wogóle miasto, a z nim i zamono i znaczenie mieszczastwa,

równoczenie usta napyw obcych, dawne rónoplemienne familie zespo-

liy si zwizkami i stosunkami wzajemnymi, sowem spolonizoway si

i tylko nazwiska przypominay im pierwotn ojczyzn ich przodków. Szla-

chta stracia respekt dla zuboaych i miaa ich za plebejów.

Przyczenie Krakowa do Austryi w r. 1796 zastao miasto nieludne,

zniszczale i biedne, które wkrótce zaludnio si tumem onierzy, urzdni-

ków i napywajcych kupców i rzemielników niemieckich. Nieliczna ludno
pozbawiona jzyka swego w szkole i urzdzie byaby niechybnia ulega

germanizacyi, gdyby nie to, e ten stan nie trwa dugo : jzyk polski wróci

') Stan. Tomkowicz: Przyczynek do liistoryi Szkotów w Krakowie i w Polsce.

Rocznik krakowski. T. II.
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w r. 1809 i panowa do koca Rzpltej krakowskiej 1846 r. a okres ten

wystarczy do spolonizowania osiadych tu Niemców i utrwalenia polskoci ').

Klski wojenne, jakie Kraków przeciodzi, rozprószyy lub wygubiy w zna-

cznej czci dawne rodziny, rozwój miasta sprowadzi napyw nowy, rzadko

spotyka si ju nazwiska, zapisane w dawnych aktach krakowskich.

Nazwiska nie utrwaliy si od razu. Do XIV w. imi znaczyo wicej
ni nazwisko, bo w nieludnem miecie znajomo bya atwa i poufaa,

po imieniu woano a nawet w dokumentach zapisywano obywateli — utarcie

si rodowego nazwiska nastpowao dopiero powoli. W XIV w. wymie-

niano w ksigach miejskich osoby zeznajce kontrakt po imieniu z do-

datkiem bliej okrelajcym dan osob, n. p.: Hermanus scabinus, Got-

fridus consul, Engilbert wony, Friczko scriptor, Wigand awnik, Ortlib

Jan Matejko: Ubiory w Polsce. Mieszczanie kral<owscy w XV w.

wójt, — lub zatrudnienie: Arnold kunierz, Bartko monetarius, Konrad

miles, Cristanus rzenik, Gotfryd hrowarnik, Hanko malarz, Jakusz kra-

marz. W niezbyt ludnem miecie znali si wszyscy, nawet co do pokre-

wiestwa, wpisywano wic w akta okrelenia takie jak: Jan czyli Hanko,

filius Ulrici, Franczko Hermani, Cristina filia Henrici, Elbieta ona Czart-

kona, Marcin brat Piotra, Mikoaj Magorzaty, Maciej zi Wiganda. Okre-

lano te osob bliej dodajc do imienia miasto, z której pochodzia,

n. p. : Pawe de Brega, Jako de iSrunowicz, Staszko de Czyrnichowa,

Guncelin de Gogowa, Fryderyk de llkusz, Otto de Miechów, Diterich de

Nisia, Peszko de Sandomiria, albo podawano narodowo : Petrus Bohemus,

Hartung Thuringus, Simon Gallicus, Gallus Polonus, Teodricus de Russia,

Nicolaus Ruthenus, Jacobus Ungarus.

') Józef Louis: Kupcy krakowscy w epoce przejciowej 1773—1846. Kraków 1883.
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Równie dostawali niektórzy przydomki, zoliwe lub pochlebne, które

powanie w aktach urz(jdowych cytowano; niemieckie: Tilo der Wise
(Weise—mdry), der rothe Cramer, Schabinkese, Gyersnase, Eiertreter, —
aciskie : Septemhospes, cum lippis oculis, cum Paulina, cum auro, cum
molendinatrice; —polskie: Kolyszy aba, Kostonos, Swinaglowa, Man-
drostka, Rychlobogat.

Niektórzy zaczynaj ju nosi stae nazwiska, jak: Gerlak, Crugel,

Fetter, Goldenstein, Hesse, Jelito, Peterman, Suderman, Wirsing.

W XV wieku powtarzaj si wprawdzie jeszcze podobne jak wyej
okrelenia osób, ale spisuj si akta miejskie obszerniej, zaczem i osoby
okrela si dokadniej, coraz wicej wyrabiaj si nazwiska wasne, prze-

chodzce z ojca na syna, przewaaj jeszcze niemieckie: Arnsberg, Ber,

Betman, Bochner, Boner, Kreidler, Kromer, Lang, Morstein, Schilling,

Seyfrid, Schwarz, Schembek, Weynrich; mniej liczne polskie: Baran, Fkza,
Bienczycki, Cichy, Konopicki, Krupka, Krzywoglowicz, Garbek, Gdakaa,
Gadki, May Michaek, Mioteka, Przyjaciel, wichoda.

Od XVI w. ustalaj si nazwiska rodowe na stae. Obok niemieckich

i pojawiajcych si nastpnie coraz liczniej woskich wzrastaj w liczb

polskie, jak Baranowski, Biertuowski, Bogacz, Czeczotka, Garwolczyk,

Gliski, Grosz, Jaskier, Jele, Kleczowski, Litwinek, Makowski, Maso,
Miczyski, Mrowiski, Mysek, Niedziela, Noskowski, Orze, Placibabka,

Poanowski, dr. Róanka, Sadowski, dr. Skawinka, Soski, Spiczyski,

Urbankowicz, Zaborski. W tyme czasie pod wpywem studyów literatury

rzymskiej wyrabia si obyczaj latynizowania nazwisk przez uczonych, jak:

Broscius, Canavesius, Lovicius, Patericius, Decius, Cerasinus, Gruppemon-
tanus, Maricius, Goricius, i t. p.

W XVII w. pocztkowo przychodz nazwiska potomków niemieckich

rodzin bardzo czsto, potem coraz rzadsze a przewanie figuruj polskie.

Obok powszechnych na „ski" zakoczonych, pojawia si tak wiele na-

zwisk od imion urobionych z kocówk „wic", jak: Adamowie, Józefo-

wie, Romanowie, Tomaszewie, i od przezwisk jak: Ciercielowie, Krupowic,

Jelonkowic, Masowic, Sitkowic, Kolkowic, Byczkowic, widocznie jestto

nowa swojska generaeya dorabiajca si nazwiska rodowego. Od XVIII

wieku nazwiska nie przedstawiaj rónicy w stosunku do dzisiejszych cza-

sów, z cudzoziemskiego brzmienia mona wnosi tylko na pierwotne po-

chodzenie przodka z obczyzny.

Polszczenie nazwisk nastpowao gównie u najzamoniejszego pa-

trycyatu, który nabywszy dobra wchodzi w stan szlachecki i przybiera

polsk nazw od dóbr nabytych n. p. : Bochnery od Wielopola, Wierzynki

od Garliey, inni tumaczyli nazwisko jak Monteluppi na Wilczogórscy,

Guttetery na Dobrodziejski, i t. p.

Imiona w dawniejszych czasach bardzo charakterystyczne daj po-

zna narodowo nawet w braku jej wymienienia: Ortliby, Gotliby, Her-
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many, to oczywicie Niemcy — Franczki, Staszki, Wojtki, Maki, to Po-

lacy; — Dziuii, Prosper, Baptysta, Santi, to Wtosi, - Wiliam, Patryk, —
Anglicy lub Szkoci.

Lubiono powtarza te same imiona w pewnej rodzinie n. p. Mikoaje

powtarzaj si czsto w rodzinie Wierzynków.

ydzi uywali a do ostatnich czasów Rzpitej nazwisk partronimi-

cznych : Wolf Mojeszowicz, Salomon Izakowicz, Izak Salomonowicz, przy-

byli z innego miasta uywali odpowiedniego przydomka: Rzeszowicki, War-

szawski, Tarnowski, nosili i niemieckie nazwiska ale do rzadko — do-

piero po zajciu Krakowa przez Austry otrzymali narzucone niemieckie

nazwiska, które dzi ich potomkowie nosz.

Jan Matejko : Ubiory w Mieszczanie krakowscy w XV! w.

Rónobarwny tum przewijajcych si po dawnych ulicach wyrobni-

ków, czeladników, kupczyków, buchalterów, przekupniów, rkodzielników,

kupców i wszelkich zaj przechodniów, studentów, ksiy, zakonników,

onierzy, — nie zaywa równych praw miejskich. Ksia, studenci, za-

konnicy podlegali wadzy rektora lub biskupa, inni dzielili si na oby-
wateli, przez których rozumiano osoby uprawnione do prowadzenia

przemysu, handlu i sprawowania urzdów miejskich, a w tym celu wpi-

sane w ksigi obywateli miejskich — i „honorata plebs" t. j. „sawetne
pospólstwo", które czasem wzywano dzwonem ratuszowym na rynek

dla wysuchania praw miejskich, a w cikich czasach dla wysuchania

zdania co do skadki na okup wojenny, na nowe podatki, kwaterunki i t. p.

ciary. Kto nie by obywatelem nalea tem samem do sawetnego po-

spólstwa, przez który to wyraz nie naley rozumie, jak dzisiaj, motochu,
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lecz ogól mieszkaców, spoteczno, bo do pospólstwa tego naleeli wszyscy

nie wpisani do ksigi obywatelskiej. Wród tego tiumu atwo si ukry
banita, rzezimieszek i wszelaki wóczga, tak zwani „luni ludzie", bo

meldunków nie prowadzono, a dopiero w kocu XVIII w. a tylko w ra-

zie zamieszek lub zarazy ogaszano nakaz, aby „ludzie luni" wynosili

si pod gardem z miasta i robiono obawy wystraszajce z miasta te

ywioy, bo dawniej nie artowano, a przydybany po wydaniu zakazu po-

bytu wóczga na pewno móg liczy na szubienic.

Prawo obywatelstwa nabywao si przez urodzenie z ojca bdcego
obywatelem krakowskim, lub przez wyrane przyjcie do prawa miejskiego.

Poniewa obywatelstwo to nadawao prawo do prowadzenia handlu i prze-

mysu, do piastowania urzdów miejskich, do wolnoci od ca i t. d.

przeto dla uzyskania dowodu na posiadanie tego cennego prawa utrzy-

mywano od najdawniejszych czasów ksigi przyj obywatelów. Warun-
kiem przyjcia do obywatelstwa byo posiadanie realnoci w miecie,

wiadectwo „dobrego urodzaju" wystawione przez to miasto, z którego

si pochodzio, i zapacenie taksy. Od opaty jej wolnymi byli synowie

mieszczan urodzeni w Krakowie, o ile ich ojcowie nie zrzekli si prawa

miejskiego, gdy n. p. Wit Stwosz zrzek si tego prawa przy przeniesieniu

si do Norymbergi, syn jego Stanisaw musia opaci taks, kiedy w r. 1505

przyjmowa prawo miejskie krakowskie. Ubogim zniano taks lub daro-

wywano, podobnie ydom w razie nawrócenia si. Nie dano jej od

magnatów, których wpis do ksig miejskich uwaano za zaszczyt i od

których spodziewano si protekcyi. Taksa ta zmieniaa si z biegiem lat,

a podniesiono j znacznie w kocu XVI w. z powodu licznego napywu
cudzoziemców, chccych korzysta z przywileju mieszczan krakowskich.

W zasadzie dano od przyjmowanego, aby by onatym, póniej poprze-

stawano na zobowizaniu si jego do oenienia si w przecigu roku

i nakadano na niego wysz taks. W r. 1588 uchwalono, e przyjcie

do prawa obywatelstwa ma by na pimie wydawane, e naley przysig
na obywatela w przepisan rot wykona i zoy opat. Od koca
XVII w. z powodu ogólnego zuboenia zniono taks.

Zblienie si szlachty do mieszczastwa, wywoane zapaem konsty-

tucyi 3 maja 1791, wywoao demonstracyjne wpisywanie si szlachty do

ksigi mieszczan — niestety jednak wkrótce wypadki polityczne zmieniy

zupenie stan rzeczy przez podzia Polski. Stosunek prawny Krakowa do

pastwa, zarówno jako gminy jak i jego obywateli, zmienia si z biegiem

lat w miar rozwoju stosunków politycznych. Pierwotnie prawie nieza-

lene od pastwa miasto, bo tylko do oznaczonych danin i obrony mia-

sta i ziemi obowizane, nie mogo si na tem stanowisku niezalenoci

utrzyma, gdy potrzeby i zadania pastwa wzrosy. Naturalnem byo, e
pastwo musiao da od wszystkich pomocy, t. j. gównie podatków,

nienaturalnem jednak, e od poowy XV w. szlachta zacza zyskiwa

przemony wpyw i zwala ciary na miasta. Pocztkowo panujcy opie-
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ra si na na wasnym majtku i powadze, potem posugiwa si mono-
wadcami i miastami, wic al<t pol<oju z Krzyal<ami w Kaliszu w r. 1343

podpisywa Kraików i inne miasta, w r. 1411 gwarantowa Kral<ów i inne

miasta dotrzymanie poi\OJu torusl\iego. Gmina jal<o taca pacia od czasu

do czasu na rzecz sl^arbu egzal<cy, l<tóra nosia nazw szosu. Tai< n. p.

w r. 1391 600 grzywien, w r. 1405 na wy!<upno ziemi dobrzyskiej 4.000

florenów. Co do wysokoci sumy umawiao si miasto z królem. Oby-

watele nie pacili tego podatku wprost królowi, lecz gminie, a gmina

odstawiaa ten, jakby dzi nazwano, kontyngent, królowi, czyli gmina mo-

Jan Matejko: Ubiory w Polsce. Cechy i bractwa krakowskie w XV w.

ga przyrzeczon sum w dowolny sposób zebra, zwykle przez podatek

zwany szosem. Nie dugo nastpia zmiana, w r. 1414 i 1421 zaczto

szos pobiera wprost od mieszkaców na rzecz króla. .Ale w w. XV
uczestnicz miasta w zjazdach panujcych z panami wieckimi, duchownymi

i starszyzn rycerstwa, bior niezaprzeczony udzia we wszystkich elek-

cyach, w zezwoleniu na podatki, w obradach dotyczcych monety, men-

nicy, ca, obrony ziemskiej.

Od czasu wydania ustaw nieszawskich zmienia si stanowisko miast,

które nie majc adnych okrelonych praw, musiay ustpi przed szla-

cht. Odtd zaczy zapada uchway podatkowe bez zezwolenia miast,

a te chcc przynajmniej w teoryi utrzyma prawo zezwolenia miasta na
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podatki staray si zyska uznanie, e na te podatki same zgodziy si

dobrowolnie, a nie pod przymusem.

W drugiej poowie XV wieku miasta zdaje si nie bray udziau

w sejmach, tylko posów Krakowa spotykamy na kilku sejmach, gdzie

jedzili gównie dla spraw handlowych. Od XVI w. jeden Kraków utrzy-

ma si przy prawie wysyania posów na sejmy i zachowa to prawo

a do koca Rzpltej, inne wiksze miasta dopuszczano tylko do zaszczytu

posyania posów na sejmy elekcyjne i koronacyjne. Posowie ci nie mieli

adnego znaczenia politycznego, probami i darami dla dostojników sta-

rali si odwróci od miasta zbytnie obcienie, lub wyjedna jak drobn
korzy '). Co do Krakowa to lekcewaenie i zepchnicie do zera jego

posów przez szlacht byo bezprawiem, raz, e Kraków jako gmina mia
prawo udziau w sejmach ustawodawczo przyznane, drugi raz, e obywa-

teli Krakowa teoretycznie za szlacht uznawano.

Kraków wcielony zosta do rycerstwa województwa krakowskiego na

sejmie w r. 1493 a w r. 1513 na sejmie w Nowym Korczynie zyska Kra-

ków potwierdzenie wcielenia tego. Zygmunt I w przywileju z r. 1519 mówi,

e Kraków „tak dalece wcielony i zczony jest z szlacht i rycerstwem

ziemskiem, e oprócz innych prerogatyw cieszy si i t, i rajcowie jego

na sejmy generalne i prowincyonalne Królestwa naszego przez listy nasze

i poprzedników naszych zawsze byli wzywani, w obradach naszych razem

z innymi postami ziem zwykli byli uczestniczy i radzi o dobru Rzeczy

pospolitej".

Na sejmie w r. 1539 posowie ziemscy znowu posów Krakowa nie

chcieli mie przy sobie. Natenczas oni „okazali on dekret (z r. 1538) na

pergaminie pod pieczci królewsk. Posowie ziemscy tem bardziej roz-

jtrzeni, nie chcieli ich na gór in senatum puci ze sob, a marszaek

koronny tam dopuci wni, a o dekret ten posowie ekspostulowali".

Król biorc w obron prawa miast i jego przedstawicieli, wyda dekret,

w którym przypomina, e Kraków „zawsze swobodnie bez adnej trudno-

ci" uczestniczy w sejmach. „Nie pozwolimy zatem, aby miejsca swego

w sejmach i sejmikach byli pozbawieni".

Wynikiem ostatecznym cigych ataków byo, e posowie nie mieli

wystpowa w obronie swych praw, nie chcc drani szlachty, upraszali

sobie zatem senatorów, jako referentów dla spraw miasta. Od koca
XVI w. zaczyna wchodzi w ycie ten sposób popierania spraw miejskich,

zatem poszo bdne zrozumienie stanowiska posów.

Posami wedle litery prawa byli wszyscy rajcy (proconsul cum con-

sulibus), posyano jednak tylko dwóch, z syndykiem miasta jako doradzc,

w r. 1533 trzech, w XVII i XVIII w. tylko jednego z syndykiem dla zmniej-

szenia kosztów, gdy miasto zwracao posom wydatki. W r. 1521 posta-

') Rymar Leon: Udzia Krakowa w sejmach i sejmikach Rzeczypospolitej. Ro-

cznik krakowski, tom VIII.
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nowi Zygmunt I, „e gdy na sejm walny hd mieli rajcowie wysya
swoich posów, winni zwoa communitatem i razem z niem radzi o po-

trzebach miasta, a równie i po powrocie posów, aby wszyscy razem

syszeli co ci przynieli". Ze zuboeniem miasta uzyskao i pospólstwo

pewien wpyw na ten wybór, bo do pospólstwa musiaa si rada zwraca

coraz czciej o zezwolenie na nowe podniesienie podatków. Posowie

zdawali po powrocie reiacy magistratowi i pospólstwu oraz przedkadali

rachunek wydatków swoich.

W sejmikach bra Kraków udzia ju w wieku XV. Nadto brali po-

sowie Krakowa udzia w sejmikach prowincyonalnych w Nowym Kor-

czynie. W przeciwiestwie do sejmu niezbyt przychylnie usposobionego,

uderza w ocenie stanowiska Krakowian na sejmiku przez sam szlacht

wiksza przychylno i sympatya. Sejmik stawa na stanowisku nie tylko

przywilejów miasta, zabezpieczajcych mu prawo udziau w sejmikach, ale

zaznacza niejednokrotnie jego przynaleno do województwa, mówic, e
Kraków „titulo nobilitatis gaudet".

Mamy duo przykadów, w których wprawdzie ostro przeciw Kra-

kowowi wystpuje, zastrzega si przecie zawsze, e nigdy przeciw pra-

wom miasta wystpowa nie chce. Na to przychylniejsze stanowisko sej-

miku wptywa,' zapewne wz>' interesów, a niekiedy stosunki ssiedzkie

i pokrewiestwa.

Liczba dawnej ludnoci nie moe by dokadnie podan, dla braku

spisów, w kadym razie nie bya tak liczn jak to si nieraz syszy, bo

sam obszar i ilo budynków, które wysokoci dwóch piter nie prze-

kroczyy, wiadcz, e nie mogo by mowy o wielkich cyfrach. W osta-

tnim dziesitku lat XIV w. zapisano okoo 1100 przyj do obywatelstwa,

a wic dodajc do tego rodziny, maoletnich, nie obywateli, duchowie-

stwo, monaby przypuszcza ludno co najwyej 10.000 gów w Krako-

wie samym, 15.000 doliczajc Kazimierz i Kleparz '). Póniej liczba ta

podnosi si cigle, atoli brak dotd studyów specyalnych w tym kierunku.

Spisów dawniej nie robiono, w r. 1555 zanotowano wydatek na katalog

zmarych na zaraz. W r. 1695 kazano spisywa mieszkaców i obywa-

teli miasta, wyznaczywszy do tego delegatów podug „kwartaów" miasta.

Dopiero spis z r. 1787 zosta zestawiony: w obwodzie murów miasta

byo wówczas 11.594 katolików (ydów wcale nie byo) w tem 4.459 m-
czyzn, 4.264 kobiet, reszta dzieci. Na przedmieciach byo 9.949 chrzecian

i 3.667 ydów — razem caa ludno Krakowa z przedmieciami wy-

nosia 25.380 gfów wszelakich wyzna prócz studentów i regimentu o-
nierzy '-).

') Stanisaw Kutrzeba: Ludno i maja.tek Kazimierza w kocu XV stulecia.

Rocznik krakowski, tom III.

) Stanisaw Krzyanowski: Ludno miasta Krakowa z kocem XVIII wieku.

Kraków 1902.
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O kolejnem upadaniu i podnoszeniu si miasta daj obraz nastpu-

jce cyfry ')

:

w roku 1815

1842

1850

1869

1880

1890

1900

1909

gów 23.409

41.832

39.701

49.835

59.830

69.130

85.274

108.000

a z przylczonemi w tyme roku gminami podmiejskiemi 145.000.

W cyfrach powyszych nie liczono wojska konsystujcego w Krako-

wie w sile 4.000—8.000.

') Statystyka m. Krakowa Zeszyt VIII.

i

Kociót w. Wojciecha (dolne czci z XII w.).



ROZDZIA VII.

Pierwotny handel lokalny — porednictwo w handlu zewntrznym — prawo skadu —
handel transitowy — towary wschodnie i poudniowe — handel byda i zboa — Kon-
gregacya kupiecka — Hanza — powolne pogorszenie od XVII w. — czynnoci ban-

kierskie — znaczenie pienidza w dawnych czasach — widerkaufy, spóki, procenta —
przekazy, pocztowe przesyki, weksle — handel ydowski — dawne ca — cenniki

towarów — rzemiosa i cechy — niech szlachty do handlu i przemysu — reformy

XVIII w. — pierwsze fabryki — zmiany po rozbiorze Polski — powszechna ustawa

przemysowa.

Przed organizacy miejsk z r. 1257 by Kraków stacy przectiodni

krzyujcych si dróg od wschodu i pónocy ku zachodowi i pou-
dniu, miejscem wymiany dla potrzeb lokalnych — po roku 1257 powsta

na miejscu przedewszystkiem stan kupiecki i przemysowy. Wzdu dróg,

przedtem mao uczszczanych, zorganizoway si podobnie inne miasta

i nawizyway si stosunki stae midzy niemi i gównemi miejscami im-

portu i eksportu. Kraków na wle dróg uj w swe rce handel przewo-

zowy (transito), a udato mu si to dziki przywilejom panujcych, nada-

jcym mu prawo skadu, zmuszajce obcych kupców do zatrzymywa-

nia si w Krakowie i sprzedania tu towaru obcego, — w ten sposób kupcy

krakowscy stali si niezbdnymi porednikami w kupnie i dalszej sprze-

day przywiezionego towaru, stali si grossistami ').

Przedmioty handlu i kraje, z którymi go prowadzono, zmieniay si

w miar rozwoju i zmian w produkcyi i stosunków bezpieczestwa, w miar

pokoju lub wojny w ociennych krajach.

Od pocztku XIV w. rozwin si handel przez Prusy ku Flandryi,

który zajmowa si dostarczaniem z poudnia z Wgier miedzi, elaza i sre-

bra, ze wschodu przez Lwów jedwabiu i korzeni, z Maopolski tylko drzewo

i wosk, póniej oów, na odwrót przywozi z Flandryi sukna, wina fran-

cuskie, owoce poudniowe, z Prus ledzie. Wojny z zakonem krzyackim

przeryway czasowo ten handel, w kocu 13-letnia wojna zakoczona po-

kojem toruskim 1466 r. spowodowaa, e mied wgierska, gówny pro-

dukt wymiany, wyszukaa sobie inn drog na zachód, przez co odpad

gówny produkt zamiany za sukna z Flandryi, upad handel win w tym

') stan. Kutrzeba: Handel Krakowa w wiekach rednich na tle stosunków han-

dlowych Polski. Kraków 1902

B
K. Bkowski. Dzieje Krakowa. °
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kierunku, pozosta} drobniejszy handel rybami z Gdaskiem, rozpocz si

za oywia wywóz zboa.

W kierunku na zachód prowadzia dawna droga handlowa do Wro-

cawia, tamtdy wywozi Kraków towary wgierskie, wschodnie i krajow

sól, wosk, oów, przywozi sukno gównie gorlickie i piwo widnickie

(to tylko do r. 1447), handel z Czechami i Moraw by nieznaczny, od

XV w. oywi si z Norymberg (towary „norymberskie"), wzrós te

wywóz byda.

Na wschód eksportowano nie wiele, jak sukno, wyroby przemysowe,

natomiast od dawna szy towary wschodu : jedwab, pieprz, imbier i t. d.

z kolonii Genueskich nad morzem Czarnem przez Modawi (droga tatar-

ska) drog na Wodzimierz, Lwów do Krakowa. Z postpem zdobyczy

tureckich w Europie zmala tu handel w kocu XV w. i ograniczy si do

wymiany drog na Modawi.
Na poudniu utrzymyway si od wieków dobre stosunki z Wgrami

drog na Scz, Dukl, Bardyów, prowadzc mied, a potem gównie wino

na dalszy eksport.

Cech handlu krakowskiego by jego charakter transitowy, od koca
XV w. wywozowy krajowy byda, a potem zboa; od XVI w. maleje

i traci dawny charakter handlu wiatowego, hlandel wewntrzny krajowy

prowadzi Kraków sol z Bochni i Wieliczki, suknem, oraz porednictwem

w towarach transito tu przychodzcych. Od r. 1288 uywa wolnoci od

ca, które obcy kupcy musieli na granicach województwa, a czasem i miast,

opaca.
~^

hlandel miejscowy zaspokaja na tygodniowych targach potrzeby oko-

licy. Kupcy sprzedawali bd bezporednio w swych sklepach, bd przez

dalszych poredników, kramarzy. Sprzeda jedna i druga odbywaa si

przewanie w sklepach publicznych jak Sukiennicach i kramach rozmai-

tych nazw - po domach mieli sklepy tylko nieliczni wybitni kupcy i pe-

wnego rodzaju handle.

W rónych inwentarzach kupców Wochów s wyszczególnione myda,

pomadki weneckie, papiery weneckie, korzenie i owoce z Woch, rodzynki,

muszkatowy kwiat, weneck dryakiew, ser parmesaski, figi, migday, my-

da woskie i greckie, ziela tatarskie, kasztany, gbki, cukry i konserwy.

Sprzedawali take towary pochodzce z Niemiec, n. p. cukry wrocawskie,

pierniki norymberskie, lub najlepsze konserwy hiszpaskie. Jednym z gó-

wnych produktów, którym prowadzili handel kupcy woscy, byo wino.

Najwikszy wybór win woskich mia najwikszy dostawca mamazyi na

Kraków Dziuli Del Pace r. 1595 i Dziuli Baldi, jeden pod „Mynnic", do-

kd od dawnych czasów z szczególn przyjemnoci udawali si smakosze,

drugi przy ulicy w. Jana. W ówczesnym Krakowie cieszyy si powodze-

niem równie i inne sklepy Winne, nie woskie, jak Stanisawa Wgrzynka,

który na skadzie „pod Barany" posiada wina reskie i francuskie, biae

i czerwone, dalej tu obok Baranów, w kamienicy Cellarego sklep Ger-
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harda Lizybona, z winami hiszpasi\iemi. Towarów nie wiziono na jednem

miejscu, lecz ustawicznie wóczono si z nimi z jarmarku na jarmark,

bogatsi kupcy utrzymywali w niektórych miastach stae skady. Wosi
kupczyli i polskim towarem. Pewien Wioch w r. 1565 powiada, e sprze-

dawano zboe, wosk, pasz, miód, popió (pota), woy, futra, skóry, konie,

konopie i len, z wyrobów za polskich wspomina tylko sukna z grubej

weny, które miay by bardzo silnemi.

Sukiennice, glowna Udwna siedziba handlu.

Targowi wielkiemu suyy jarmarki póroczne, podczas których za-

wierano wielkie transakcye, uatwione odpowiednimi przepisami jarmar-

cznymi. Miasto czuwao nad dobroci towaru, miar i wag.
Dla ochrony interesów wspólnych zawizali kupcy koo r. 1410 na

wzór cechów Kongregacy kupieck, gdy jednak Rada miejska prze-

wanie z kupców si skadaa i sama o ich interesy dbaa, przeto Kon-

gregacya nie miaa pola i potrzeby rozwoju, zdaje si, e nawet rozwizaa
si na duszy czas i dopiero znacznie póniej na nowo czynno podja.

Wspominany czsto stosunek z Hanz nie by dugotrway; rozpocz
si w kocu panowania Kazimierza W. i byt bardzo luny, gdy Kraków
nie bra udziau w zgromadzeniach hlanzy i tylko kilka razy zwraca si

8*
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do niej o pomoc w sprawach handlowych. Wstpi do niej gównie dla-

tego, aby uzysl<a przywilej handlu na targach flandryjskich, a gdy handel

ten usta, nie mia ju Kraków interesu w naleeniu do Hanzy i od XVI w.

nie naley do niej.

Konkurency zagraniczn na wielkich jarmarkach krakowskich ogra-

niczono wspomnianymi przywilejami, zmuszajcymi obcych kupców do

sprzeday towarów miejscowym, lub wykluczajcymi sprzeda detaliczn,

nakadajcymi na nich pewne opaty. ydzi byli równie ograniczeni w mo-
noci prowadzenia konkurencyi.

Spóki kupców nie wytworzyy si znaczniejsze, kady z nich pro-

wadzi handel na wasn rk z pomoc komisyonerów w obcych mia-

stach i z pomoc najbliszych z rodziny.

Kraków nie moe by porównanym z wielkiemi centrami handlowemi,

ale w kadym razie by wybitnem miejscem wymiany, zwaszcza transito-

A wej, a z polskich miast sta w tym wzgldzie na pierwszem miejscu.

(_
Od XVI w. rozwija si w Polsce gospodarstwo folwarczne, wzmaga

si produkcya ziemiopodów, a tem samem i wywóz jego, którego gówn
artery jest Wisa i spaw po niej do Gdaska. Szlachta gardzca okciem
i miark uwaa jednak handel zboowy za szlachetny, zajmuje si nim

i sama, dlatego ogromny eksport zboa nie przynosi tych zysków mie-

szczastwu, jakichby si mona spodziewa przy tak wielkim ruchu, bo

szlachta mao posuguje si porednictwem kupieckiem, lecz sama wprost

wywozi.

Targ ziemiopodów na Kleparzu i na Groblach suy przewanie

miejscowej potrzebie, by wreszcie stacy przeadowania.

Odtd nastpuje pewna zmiana stosunków prowadzca zwolna ku

coraz gorszemu. Przewaga szlachty, dla egoistycznej chci zaspokojenia jej

potrzeb jak najtaniej bez wzgldu na interes ogóu, stworzya w r. 1565

ustaw zakazujc wywozu towarów krajowych, a dozwalajc przywozu

zagranicznych, przez co podcia nogi handlowi zewntrznemu, spychaa

powoli kupców do rzdu prawie przekupniów. Nastpnie klski wojenne

XVII i XVIII w. przyczyniy si do zuboenia mieszczastwa i upadku

handlu i przemysu.

Od w. XV wan gazi dziaalnoci kupieckiej s interesy bankier-

skie przez nich zaatwiane, oni jedynie dla braku poczt i pewnej komuni-

kacyi umiej poredniczy w przesyce pienidzy na najdalsze odlegoci,

oni jedynie umiej i mog uy pienidzy tak, aby wacicielowi przynio-

sy dochód czyli procent.

Uytkowanie pienidza w dawnych czasach, po za tem, e by takim

samym jak dzisiaj, tylko mniej licznym, porednikiem wymiany, byo zna-

cznie ograniczone warunkami ówczesnego ycia i wpywem Kocioa.

Jeszcze w staroytnoci znano i praktykowano poyczki pienine na pro-

cent, ale w wiekach rednich przyjto zasad religijn, e pienidz nie rodzi

(sterilis est pecunia). Kto wzi choby najmniejsze odsetki uchodzi za
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nikt nie chcia, a poyczek nie podobna byo unikn, pokazaa si przeto

konieczno praktykowania t. zw. lichwy. eby ocalaa zasada kocielna

przeciw lichwie, pozwolono bra procenta niechrzecijanom, a tymi byli

w Europie tylko ydzi. Tak wic ydzi otrzymali monopol na branie od-

setek i mieli otworzone niezmierne ródo do robienia majtków. W rodku
Xlii w. tak ju byo w caem chrzecijastwie, a wic i w Polsce. Nie-

dugo jednak wymylili chrzecijanie sposób do obchodzenia zakazu bra-

nia procentów, mianowicie zaczli kupowa dochody w ten sposób, e

Jan Matejko: Ubiory w Polsce. Rzenik, kowale, bednarze w XVI w.

waciciel sprzedawa sw posiado, ale zostawa przy niej jako dzier-

awca (czyli zamiast procentu paci on czynsz dzierawny) i mia zastrze-

one prawo odkupu. Zwano to po niemiecku Wiederkauf, std w Polsce

wyderkaf lub wyderka ') (emptio cum pacto retrovendendi). Do wyderka-

fów zaliczano i zakupienie czynszu, t. j. danie komu kapitau na posia-

do pod przepadkiem, ale eby z niej wiecznie czynsz pacono (census

reemptionalis). Jeeli za kto zakupi dochód z roli lub z caych dóbr,

w której gospodarowa jak w swojej wasnoci, nazywano to zastawem

lub zastaw. Zasad wyderkafów i zastawów byo: e zakupujcy dochód,

czyli zastawnik, nie móg wypowiada sumy, ale suyo to prawo tylko

wacicielowi rzeczy zastawionej.

') X. Marcin miglecki: O lichwie i wyderkach. Kraków 1596.
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Nagromadzenie wic pienidza w jednym ri<u i operowanie nim jako

kapitaem moliwe byo tylko w handlu i opacao si tylko przedsibior-

czym jednostkom, a byo zawsze z ryzykiem poczone. Prywatny czo-

wiek nie móg da pienidzy do kasy Oszczdnoci lub kupi papiery

z kuponami — bo ici nie byo — móg sobie je zamurowa w garnku na

inne czasy, lub wej w spók z kupcem, bankierem, ale iokacya taka

bya poczona z wielkiem ryzykiem i trudnociami w cigniciu na wy-

padek niepunktualnoci lub nierzetelnoci dunika; nie byo ludzi któ-

rzyby cignli dochody jedynie z procentu, gównem ródem dochodu

bya gospodarka rolna, warsztatowa, kupiecka, suba, a nadwyka do-

chodu nad rozchód sza nie na lokacy lecz na pewien zbytek, na ubiory,

kuchni, mieszkanie. Trudno w osigniciu poyczki bya powodem, e
kredyt osobisty nie istnia prawie. Poyczajcy musia da zastaw lub r-

czycieli; w rednich wiekach nawet królowie dawali rczycieli w razie

poyczki u swych poddanych.

Z powodu maej korzyci posiadania pienidzy w gotówce, znaczn
cz szlachetnych metali, zota, i srebra przeznaczano na ozdoby ubra,

mieszka i kocioów, na guzy, kolczyki, piercienie, kolie, kanaki, oprawy

broni, lichtarze, wota i t. p.

Wobec maej iloci pienidzy w obiegu warto ich bya znacznie

wiksza bez wszelkiego porównania ni dzisiaj, std sumy, któremi da-

wniej operowano, s wobec dzisiejszych miesznie mae. U prywatnych

garnek z kilkudziesiciu, lub co najwicej, kilkuset monetami srebrnemi

i paru zotemi przedstawia „skarb", który tajemnie zakopywano lub za-

murowywano. Czasem przy burzeniu starej kamienicy znajdywano w Kra-

kowie takie ukryte skarby, które, o ile nie zostay zmarnowane przez

murarzy przez tajemn sprzeda na metal, przedstawiaj pewn wiksz
warto tylko o tyle, o ile midzy monetami znajdzie si jaka rzadsza

sztuka, poszukiwana jako numizmat do muzeów. Dopiero w XVI w. z roz-

szerzeniem si gospodarstwa pieninego run! faktycznie zakaz pobiera-

nia procentów od chrzecijan — Koció milczco przyj ten przewrót

stosunków i nie protestowa przeciw temu. Zaczto wic poycza na

procent, atoli przewrót ten nie mia gbszego znaczenia, gdy zazwyczaj

wzmacniano po dawnemu poyczk zastawem, obroty byty nieznaczne,

z wyjtkiem wikszych bankierów i kupców. W miejsce widerkafów za-

pisywano pewne sumy na hipotek domów, od których paci dunik
procent wierzycielowi, wzgldnie na cel pewien. W ten sposób powstao

wiele fundacyj, gdy by to jedyny sposób ulokowania kapitau na pro-

cent. Jeszcze na pocztku XIX w. praktykowano zabezpieczenie kapitaów

fundacyjnych przez poyczk na hipotek dóbr n. p. fundacy Floryana

Straszewskiego na rzecz plantacyi krakowskich, przyj na dobra tenczy-

skie hr. Artur Potocki. Pierwszemi operacyami finansowemi nowoczesnemi

w Krakowie byo wypuszczenie w r. 1837 obligacyj oprocentowanych
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przez Towarzystwo strzeleckie na spacenie nowo-nabytej strzelnicy przy

ulicy Lubicz i nabywanie w r. 1844 akcyi kolei krakowsko-wrocawskiej.

Przesyanie pienidzy jak i towarów na odlego byo rzecz trudn,

kosztown, a im dalej w przeszo, tern ryzykowniejsz. A do stworzenia

i rozwinicia si poczt, t. j. do koca XVI w. mniej wicej, przesyanie pieni-

dzy nastpowao tylko przez porednictwo kupców, utrzymujcyci stosunki

handlowe midzy rozmaitemi miastami, podróujcymi z towarami, styka-

jcymi si z innymi, którzy znów w innym kierunku handlowali i dalej

poredniczyli. Ci wieli pienidze, najczciej jednak wypata nastpowaa
przez kompensat wzajemnych naleytoci za towary lub przez przyjcie

przekazu do wypaty w miejscu i przez wzajemny obrachunek kwot na

rozmaitych miejscach wymiany towarów.

Z powodu niepewnoci bezpieczestwa po za obrbem murów miej-

skich, grodów i wikszych osad podejmowano wyjazdy tylko w razie

rzeczywistej potrzeby z przezornem zabraniem broni, a w niepewniejszych

czasach i zbrojnej asysty. Poprostu dziwi si wypada, jak miele kupcy

Xiv i XV w. puszczali si w niepewne drogi od Tatarszczyzny do Batyku
i dalej. Te stosunki kupców odlegych narodów stworzyy te bezpieczniej-

sz form przesyki pienidzy w ten sposób, e pienidze przeznaczone

za granic skadano u kupca miejscowego, majcego stosunki z kupcem
pewnego miejsca zagranicy, a ten dawa przekaz, weksel, który podróny
atwo ukry i prezentowa do wypaty za granic. Przytem musiano cz-
sto posugiwa si listami przez okazy i przez wasnych posaców,
woniców, faktorów. Poczta, w znaczeniu instytucyi poredniczcej dla

wszystkich bez wyjtku za opat pewnej taksy w regularnych odstpach
czasu, powstaa dopiero z kocem XV wieku a rozwina si o wiek

póniej.

W Polsce Seweryn Boner utrzymywa ju w pierwszej polowie XVI
wieku poczt dla siebie. W r. 1558 zaoy Zygmunt August pierwsz

poczt do Woch pod kierownictwem Prospera Prowany. W r. 1564 po-

wierzy Zygmunt August jej administracy Sebastyanowi Montelupiemu.

Stefan Batory, gdy przystpowa do wielkiego planu wojny tureckiej i usta-

wicznie musia porozumiewa si ze stolic apostolsk, powierzy reorga-

nizacy poczty znowu Sebastyanowi Montelupiemu i jego siostrzecowi,

adoptowanemu przez niego Waleremu. Obydwaj wic otrzymali tytu

dyrektorów poczt. Od 1583 istnieje poczta publiczna bez przerwy z wy-

jtkiem bezkrólewi. Dyrekcya pierwszej poczty pocztkowo znajdowaa
si w kamienicy woskiej Montelupich (Rynek g. I. 7.). W r. 1620 Zy-

gmunt III ogasza, e chce, „eby ze wszystkich miejsc y tu do dworu na-

szego na kady tydzie wiadomoci si znosi mogy y przesyania listów

kademu stanowi bardzo potrzebnych". Dopiero w poowie XVII wieku

waniejsze miejscowoci w pastwie zyskay regularne poczenie, caa
sie dzielia si na polsk, litewsk i prusk, a nad wszystkiemi sprawo-
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wa wadz generalny dyrektor. Wogóle poczta polska nie bya gorsz
od innyci ').

Uatwio to stosunki z odlegemi miejscami i przesyki. Bankierzy

i kupcy weszli w czstsze stosunki korespodencyjne z zagranic i mogli

uatwi kredyt nawet w odlegych krajach. N. p. w dyaryuszu podróy
Sobieskich za granic s wzmianki, e w wekslach mieli zapewnion wy-

pat pewnych sum u zagranicznych kupców. Weksle objania Jan Gorczyn

w ksice „Nowy sposób arytmetyki", w r. 1647 w Krakowie wydanej,

w tych sowach

:

„I nie zawsze dla niebezpieczestwa w gotowinie pienidze kupcy

z sob wozi mog, wynaleli dlatego cambia abo weksle, aby ten tylko

kartk majc cambiatora swego miasta, gdzie pienidze odliczy, móg
takie pienidze w cudzej ziemi mie i t. d."

Ju w XVII w. jeeli nie wczeniej, uywano w Polsce papierów nie

tylko imiennych, ale i na okaziciela, tak w formie weksli, jak zblio-

nych do nich „membran" i ydowskich „mamran"-).

W XVI wieku wiatowymi bankierami niemieckimi poredniczcymi
w obrotach pieninych byli Fuggerowie, w Polsce krakowski Boner.

W kocu wieku XVIIi spotykamy w Krakowie firmy zostajce w stosun-

kach wekslowych z zagranic: Wawrzyca Nowickiego, Hietzgerna, Hallera,

Lachowicza. Nowicki mia stosunki te z Hamburgiem, Warszaw, Gda-
skiem, Opaw, Toruniem, Tryestem i t. d.

ydzi nie robili w handlu i przemyle konkurencyi, albowiem zosta-

wiwszy im zyskowny monopol na poyczki procentowe, zakazano im za

to handlu i przemysu, mogli wic konkurowa tylko potajemnie, a wic
nieznacznie. W r. 1485 zawarli ydzi z miastem nastpujc ugod: „Jan

Amor z Tarnowa wojewoda krakowski niniejszem zeznajemy, e ydzi

krakowscy urzdowi i wadzy naszej wojewodziskiej poddani, przybywszy

przed nasz obecno, przyrzekli dobrowolnie i nie przymuszeni, e do-

trzymaj i niezomnie dopeni miastu pewne artykuy, punkta, postano-

wienia i statuta, a mianowicie: naprzód, e nie powinni si trudni han-

dlem i wszelkich rzeczy handlowych chc i powinni zaniecha. Nie powinni

i nie chc pobiera od kupców jakich rzeczy handlowych i sprzedawa je

chrzecijanom przez ich rce, jakbd nazwanych, jak tylko swoje wasne
zastawy, które im bd dane przez chrzecijan i potem nie wykupione,

lecz u nich zostawione i lichw przepade, jak si mówi wystaa sya.

Dalej mog wszystko sprzedawa, na co mog zaprzysidz i przysig
udowodni, e to ich wasne rzeczy i to mog sprzedawa w domach
swych w czasach stosownych. Dalej sprzedajc zastawy nie maj nosi

ich po miecie jak tylko w dwóch dniach targowych, mianowicie we wtorki

') J. Ptanik: Z dziejów kultury woskiego Krakowa (Rocznik krak T. IX).

Przem. Dbkowski.- Rys urzdze pocztowych w dawnej Polsce. Kraków 1903.

') Fr. Ksawery Fierich: Prawo wekslowe w Polsce. Kraków 1908.



123

i pitki i na corocznym targu, a kogoby z ydów lub ydówek przydy-

bano sprzedajcego obnonie w miecie, maj by ukarani aresztem i kar

3 grzywien dla pana wojewody. Take ydzi i ydówki ubodzy maj prawo

sprzedawa paszcze i konierze, które sami robi i wyrabiaj".

Miasto uwaao przez cae wieki t ugod jako fundament stosunku

do ydów, a ie razy ci z biegiem lat rozszerzali sw dziaalno po za t
ugod, miasto do niej si odwoywao, cho z niewielkim skutkiem, bo

zapobiegliwi ydzi umieli zjedna sobie podarkami wpywowych magna-

tów i zapobiedz dosownemu wykonaniu zakazów.

Podcienia Sukiennic.

W r. 1744 wyda August III dekret nakazujcy konfiskat towarów

przez ydów nieprawnie sprowadzanych, z czego poowa przypa miaa

skarbowi miejskiemu, druga królewskiemu. Rozporzdzenie to nie zostao

wykonanem. W r. 1750 zakazay znowu sdy assesorskie ydom handlu

w miecie i robót rzemielniczych tame i na przedmieciach, pozwalajc

magistratowi konfiskowa towary. W r. 1761 wyszed reskrypt królewski,

„po którego publikacie nastpia rewizya sklepów, sekwestracya towarów

zakazanych, lecz gdy znowu ydzi wielkich protekcyi zayli, musiao mia-

sto wyda im towary bez wszelkiej ydów szkody, jako regestra i rewersa

ydowskie s dowodem".

Opieka pastwowa, jak dzisiaj daje pastwo handlowi i przemysowi,

wynika z rozszerzenia si poj o obowizkach i zadaniach pastwa, oraz
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z umiejtnego zrozumienia interesów ogólnych ludnoci. Ustrój i pojcia

pastwa redniowiecznego w caej Europie by zupenie inny: rzd tro-

szczy si tylko o obron pastwa i prymitywn sprawiedliwo.

Pobór ce mia gównie na celu dociód, ale pobór jego wprdce
zwróci uwag na skutki obcienia cem obcych i krajowców, skutkiem

czego wprdce wyrobio si pewne pojcie o wpywie ca na cen towaru

i zysk kupca, a przeto zaczo si wyrabia i pojcie o polityce cowej.

Panujcy zaczli w oznaczeniu ca kierowa si nie tylko wzgldem na

dochód pastwa, ale take na zapewnienie krajowym kupcom zysku i mo-
noci rozwinicia handlu. Handel nie wpywa jednak na rozwój przemysu
w Polsce, by to bowiem gównie handel przewozowy. Produktów prze-

mysu, jak n. p. sukna, wywoono bardzo mao, bo przemys ogranicza

si do skromnego wyrobu rkodzielników na potrzeby miejscowe i naj-

bliszej okolicy. Nadzór nad handlem i rkodzieami, t. j. warunki samo-'

istnego prowadzenia handlu lub przemysu, jego zakresu, kontroli i t. d.

zostawiano zwizkom autonomicznym, radom miejskim i starszyznom

cechowym.

Szlachta z zazdroci patrzaa na wzrost miast, obawiaa si podro-

enia towarów, zazdrocia kupcom i rzemielnikom zarobku, mniemaa,

e zarobek rkodzielnika mieci równoczenie umniejszenie majtku rolnika.

Z tych przyczyn zapewne w r. 1392 uchylia królewska wadza cech kra-

wiecki i postanowia, e kady moe by krawcem, kto ma prawo oby-

watelstwa. Póniej jednak zapomniano o tym przepisie, wolna taka kon-

kurencya nie miaa uznania w redniowieczu, cech krawiecki na nowo si
zawiza. Nie mogc wprowadzi wolnej konkurencyi, zacza szlachta d-
y do zapobieenia podnoszeniu cen przez wprowadzanie urzdowych taks.

W r. 1396 wydano pierwszy cennik urzdowy na towary rzemielni-

ków krakowskich, uoony przez ochmistrza, kuchmistrza i podstolego

królewskich wspólnie z rajcami. W r. 1420 postanowi król Jagieo: „Dla

zamknicia drogi bractwom, które rzemielnicy nasi po miastach zachowuj,
stanowimy, e wojewoda i starosta z innymi dygnitarzami ziemskimi co

roku w pewnym dniu miary, tak zboa, jak sukna, i innych rzeczy ziem-

skich przez kmieci na targi przywoonych, co do cen oznacza i popra-

wia maj wedle zwyczaju 'dawno zachowywanego i t. d."

Taksy jednak odnosiy si do pewnych tylko towarów i wówczas
nie byo jeszcze mowy o takiej przewadze szlachty, iby mona ograni-

czy autonomi miejsk i cechow. Najwikszy rozkwit cechów przypada

na wiek XV. Król Kazimierz Jagielloczyk, który kady grosz na wojn
z Krzyakami musia od szlachty wyjednywa sobie ustpstwami i przywi-

lejami, bez kopotu dostawa jedne za drug poyczki od zamonych mie-

szczan krakowskich. Zamono powodowaa liczne zamówienia u rze-

mielników, std kwity i rozwijay si rzemiosa.

Rkodziea stay wysoko moralnie i materyalnie. Moralnie jako

czynnik ycia publicznego w postaci cechów, materyalnie, bo przy braku
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konkurencyi nie tylko z zagranicy, ale nawet bliszej okolicy, wyroby

znajdoway atwy odbyt, nie byo te wielkiej konkurencyi podmiotowej,

bo ludno miejska nie pomnaaa si bardzo i kady terminator z bie-

giem czasu dochodzi do samoistnoci, jako mistrz swego rzemiosa, zwa-

szcza, e ograniczenie liczby uczniów i czeladników zapobiegao nadmia-

rowi, nawet gdyby taki pojawi si w pewnym rzemiole. Jeeli po epoce

wielkiej wietnoci zaczyna si upadek zamonoci i znaczenia od w. XVil,

to dziaaa tu przyczyna ogólna, ruina po wojnach szwedzkich, zuboenie

caego miasta.

Sklep w Szarej kamienicy.

Wyroby rkodzielnicze odznaczay si dokadnoci wykonania, bo

nad tem czuwa cech i stanowio to dum robotnika. Wkraczay te

w niektórych rodzajach w dziedzin artyzmu. Artyci: architekci, malarze,

rzebiarze, muzycy, nalee musieli do cechu, w którym zasiadali obok

nich murarze, szklarze, kamieniarze. Dopiero epoka odrodzenia wprowa-

dzia artystów z po za cechu, architektów, rzebiarzy, malarzy. Cechy uwa-

ay ich za fuszerów i domagay si, aby wstpili do cechów i na równi

z innymi ponosili obowizki i opaty. Z pocztku trzeba byo protekcyi

królewskiej, otrzymania „serwitoryatu", aby uwolni artyst od przynale-

noci cechowej, dopiero znacznie póniej przyzwyczajono si do tych wy-

jtków. Ogó poprzestawa przewanie na produktach mistrzów cecho-

wych, umiejcych niekiedy wznosi si ponad przecitny poziom rzemiosa ')

') K Bkowski: Dawne cechy krak. (Bibl. krak. Nr 22).
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Wiek XV i pocztek XVI jest t epok, w której w cechu murarskim
zasiadaj tacy, nieznani nam z nazwiska, znakomici budowniczowie, jak

autorowie kocioów gotyckich (nawa P. Maryi, kruchta w. Katarzyny,

koliegium Jagielloskie, ratusz i t. d.) z warsztatów sznycerskich Wita

Stwosza wychodzi wspaniay Otarz Maryacki i inne jego rzeby, syn jego

Stanisaw prowadzi dalej ten artystyczny zakad. Odlewnictwo, zotnictwo,

i t. d. tworz prawdziwe dziea sztuki.

Objawy zazdroci szlachty wobec dobrobytu mieszczan od XVI w.

stay si tem niebezpieczniejsze, e szlachta wzmoga swój wpyw na rzd.

Owocem jej jest konstytucya sejmowa z roku 1538 i rozporzdzenie Zy-

gmunta I na jej podstawie wydane

:

„Czstemi caej szlachty i ich posów i wszystkich poddanych naszego

królestwa skargami poruszeni, stanowimy; wszystkie cechy i wszystkie

w nich niewaciwoci, na szkod i krzywd poddanych naszego królestwa

pomylane aby zniesione i usunite byy, stanowimy, jak je naszym de-

kretem na tym sejmie znielimy". e król Zygmunt I nie bra na seryo

zniesienia cechów dowodzi to, e póniej zatwierdza rozmaite statuty

cechowe dawniejsze.

Jednake szlachta uwaaa dekret Jagiey z r. 1420 i powysze roz-

porzdzenie Zygmunta I, za zupene zniesienie cechów, bo w potwierdzenie

praw koronnych przez Zygmunta Augusta z r. 1550 woono postanowie-

nie: „Cechy, i dawno od przodków naszych s podniesione, i my je te-

raz wedug pierwszych statutów podnosimy i w niwecz obracamy, oprócz

rzdów i obchodów kocielnych".

Stylizacya ta jednak zostaa prawdopodobnie umylnie w kancelaryi

królewskiej dwuznacznie zredagowana, bo postanowienie to mona rozu-

mie dwojako: albo jako ograniczenie do rzdów kocielnych t. j. doty-

czcych bractwa religijnego i obchodów kocielnych, albo do pewnych

rzdów autonomicznych w obrbie cechu, oraz do obchodów kocielnych.

Niejasne pojcie o dobrobycie ogólnym, obawa przed wyzyskiem

kupców wywoaa w r. 1507 na danie szlachty dekret uwalniajcy od

ca przedmioty sprowadzane na wasn potrzeb szlachty i duchowiestwa,

co unia lubelska potwierdzia. Niezrozumienie wartoci dla kraju zamo-
nego stanu kupieckiego i przemysowego, poczone z egoizmem szlachty,

dcym do najtaszego zaspokojenia wasnych potrzeb, spowodoway,

e w r. 1565 wydan zostaa konstytucya zakazujca kupcom wywoenia
za granic towarów; potem zaczto znowu nakada taksy na towary,

przysigi na niebranie wikszych zysków jak 7 /„. Wreszcie w r. 1633 sejm

uchwali, e „kady szlachcic szlachectwo traci, jeli bdc w miecie osia-

dy handlami i szynkami si bawi i magistratus miejski odprawuje i po-

tomstwo jego i on sam dóbr ziemskich nabywa nie moe". Tak wic
napitnowano stan kupiecki, ograniczono wywóz, czyli dano wolne pole

konkurencyi zagranicznej wobec jedynie zamonej czci narodu t. j. wobec

szlachty. Odtd kupiec i rkodzielnik stal si kramarzem na potrzeby
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miejscowe, o rozwoju handlu lub rkodziea nie byo ju mowy. W dodatku

i same cechy przestarzay si ju ; wiksza ludno dostarczaa wikszej

liczby kandydatów do rzemiosa, to grozio mistrzom wzmoeniem kon-

kurencyi. Zaczto wic utrudnia mono zostania mistrzem; mnoya
si wic liczba niezadowolonych towarzyszów i powoli przygotowywa si

grunt dla myli zniesienia cechów, a wprowadzenia zupenej wolnoci han-

dlowej i przemysowej ').

W XVIII w. rozpocza si reakcya przeciw cechom, które uwaano

za przeszkod w rozwiniciu indywidualnych zdolnoci i siy produkcyj-

nej jednostki, wyoniy si za granic fabryki, które nie potrzeboway

dowodu uzdolnienia.

W Polsce by ten kierunek znacznie spóniony, gdy potrzeby spo-

eczne nie wzmogy si tak bardzo, aby zbytnio potrzeb reformy odczu-

way. Rozpoczy si jednak pewne próby postpu teoretyczne i prakty-

') Wawrz. Surowiecki: O upadku przemysu i miast w Polsce. Uwagi o cechacii.
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czne: zaczto powaniej zastanawia si nad ei<onomicznemi sprawami
pastwa. Zaczynaj si pojawia teoretyczne artyl<uy „e zysi< towarów,

które z i<raju wychodz, powinien przenosi wydatek na cudzoziemskie

towary, e powinno si mie w domu, cokolwiek doma robi si moe,
a wic zakada manufaktury wasne, fabryki, e potrzebne uoenie taryfy

celnej protekcyjnej" i t. d. Naprzeciw tej teoryi ogosili inni zasad bez-

granicznej wolnoci handlowej. Sejm z r. 1764 zniós wszystkie uwolnienia

szlachty od ca — wprowadzi co generalne równe dla wszystkich. W r. 1774

zaproponowano w sejmie dopuszczenie 2 kupców z gosem doradczym,

do komisyi skarbowej, co na razie upado, ale za to uchwalono, „e szla-

chcic kupiectwem si bawicy szlachectwa traci nie bdzie" (w liszpanii

dopiero w r. 1783 pozwolono szlachcie trudni si handlem). Od r. 1784

powszechnie zaczto mówi o potrzebie podniesienia handlu i przemysu,

uregulowano procedur w sprawach handlowych, wydano ustaw wekslow.
Równoczenie podjto usiowania podniesienia przemysu i rkodziea,
trudno byo jednak naprawi i podnie od razu to, co przez dwa blisko

wieki pogrone byo w upadku przez nieszczliwe wojny i brak opieki

pastwowej. W r. 1748 biskup krakowski Stanisaw Zauski zaoy w do-

brach swoich pierwsze fabryki elazne, wyrabiajce blach bia i naczynia

elazne i kute. Za tym przykadem powstao troch fabryk w domach ma-

gnackich, z tych fabryki Maachowskich wyrabiay take karabiny i pisto-

lety, Radziwiowie zaoyli fabryki wyrobów szklanych, kamiennych, gobe-

linów, dywanów. W r. 1768 puszczono pierwsze akcye w Polsce „Kompanii

Manufaktur wenianych", która to spóka jednak upadla dla braku uzdol-

nionych robotników i umiejtnego kierownictwa. Podskarbi nadworny

litewski Antoni Tyzenhaus, ruchliwy, pomysowy i energiczny, zacz w do-

brach królewskich zakada olejarnie, krupiarnie, browary, myny, fabryki

pócienne, sukienne, papiernie, farbiernie, blechy, wyroby galanteryjne wy-

kwintne i zbytkowne, jak szlify, wstki, aksamity, muszliny. Sprowadzi

setki cudzoziemców do fabrykacyi tych przedmiotów. Atoli wszystko to

naraz i po dyletancku, bez gbokiej znajomoci rozpoczte, nie majce
zapewnionego odbytu, runo ').

W Krakowskiem powstao kilka fabryk sukiennych, w samym Kra-

kowie fabryka mieszczanina Frystackiego wyrabiaa rocznie po 100—150

sztuk sukien w 24 gatunkach. X. Wacaw Sierakowski, kanonik krakowski,

zaoy w r. 1786 fabryk sukienn „dla dania wsparcia ndzy i ubóstwu".

Dyrektor i kasyer dopucili si naduy i po 2 latach zebrano znowu kom-

pani z 10 duchownych i wieckich osób na obmylenie funduszów; zo-

ono 31.800 zp. ale po 3 latach deficyt przekroczy t sum. Wyrabiano

sukna w lepszych gatunkach.

Garbarnie krakowskie wyrabiay znaczne iloci skór, bo w r. 1789

pose pruski Lucchesini zamówi tu 19.000 sztuk skór dla rzdu pruskiego.

') Tad. Korzon: Wewntrzne Dzieje Polski za Stanisawa Augusta.
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Byta dalej w Krakowie fabryka pasów, gazy, szpilek i kart niejakiego Bur-

gona. Mieszczanin krakowski Franciszek Krumphoiz zaoy w okolicy

Krakowa fabryk rótu i dwie prochownie.

Zrozumienie przez sejm potrzeb krajowych wywoao w nim wiksz
yczliwo dla stanu mieszczaskiego, która objawia si w przyznaniu

mieszczanom praw politycznych. Sejm w r. 1790 nobilitowa „utrzymuj-

cych teraz fabryki Paschalisa, Jakubowicza, Tomasza Dangla, Leona Ma-

dzarskiego, Antoniego Zadera, Jana Zynglera i Szczepana Filsjean, tudzie

lenryka Miinchenbecka fabryk elazn zaoy owiadczajcego", a to

z motywu, e „przez rkodziea pomnaaj si bogactwa krajowe, a wa-
dza rzdowa o ich zaprowadzenie stara si powinna".

Ju po pierwszym podziale odcicie od Polski „Galicyi" t. j. kraju

na poudnie od Wisy pod Krakowem, odjo rkodzielnikom i kupcom
znaczn cz zbytu. Klski wojenne dopeniy ruiny. Zajcie Krakowa

przez Austry 1796 r. przynioso wprawdzie ucisk polityczny i nowe ci-

ary, ale przez zniesienie komory celnej od Galicyi a posunicie jej ku

pónocy, oywi si handel, przybywao kupców, sklepów, kramów, go-

spód, przybywao obcego kapitau i dobrobyt zacz znowu si podnosi,

zato napyna masa przedsibiorczych Niemców, protegowanych przez

nowy rzd. Germanizacya szerzya si potnie, Niemcy zagarnli handel

i rzemioso — na szczcie wkrótce nastpia nowa zmiana polityczna.- 1

Wojny Napoleoskie nadszarpny znowu Krakowian i dopiero od '

czasów utworzenia Wolnego miasta (1815 — 1846) nastpi zwrot ku

lepszemu. Wprawdzie mocarstwa opiekucze niezupenie dotrzymay swo-

bód handlowych, zapewnionych traktatami Rzeczypospolitej Krakowskiej,

zwaszcza Austrya i Prusy, atoli i te okruszyny przywilejów handlowych,

jakie jej zostawiono, mimo okupacyj wojskowych i wydala, podniosy

miasto; stosunki handlowe z Niemcami i Królestwem Polskiem wytworzyy

przynajmniej centrum przewozowe towarów kolonialnych, metalowych

i okciowych, zostawiajc tu zysk z porednictwa dosy znaczny, bo wobec

wolnoci od ca przywozowego tych towarów, nabywano je taniej w Kra-

kowie, ni w Niemczech. Za ustpienie Rosyi (r. 1834) prawa taszego

kupna soli z Wieliczki, przysugujcego Rzeczypospolitej krakowskiej, uzy-

ska Kraków korzyci taryfowe w Królestwie Polskiem, oraz wolny wstp
produktów krakowskich do Królestwa, pod których firm przemycano

i obce towary. Liczono wówczas w Krakowie 1.347 szewców (w tern 340

majstrów), 1.033 krawców (360 majstrów), 240 kowali, 361 stolarzy, 827

murarzy, 650 cieli. Nadto pozosta w rozkwicie dawny handel zboowy
na Kleparzu, na który zjedali zwaszcza obywatele z Królestwa Polskiego,

którzy tu znów zaopatrywali si w swoje potrzeby, std mogo si wów-
czas utrzyma 13 hoteli wikszych i 170 domów zajezdnych. Wówczas
uchodzi Kraków za najtasze miasto w Europie ').

') X. W. Kalinka: Kraków i Oalicya pod rzdem austryackim.

K. Bkowski. Dzieje Krakowa. 9 .
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Powtórne wcielenie Krakowa do Austryi w r. 1846 znowu zmienio

warunki bytu na gorsze, albowiem znaczny obszar zbytu do Królestwa

Polskiego zosta odcity. Powszechna usrawa przemysowa z roku 1859

okrelia jednolicie dla caego pastwa urzdzenie przemysu, a prowincye

zachodnie, zdawna lepiej zagospodarowane, zaczy robi przemysowi kra-

kowskiemu znaczn konkurency swymi towarami. Wzrost produkcyi ma-

szynowej coraz bardziej usuwa powolny wyrób rczny, rkodzielnik staje

si pomocnikiem maszyny, naprawiaczem a nie wytwórc, o ile nie idzie

o indywidualn prac rczn, to te zwolna zaczyna si i w Krakowie

tworzy przemys wielki, fabryczny.

Grusz krakowski z -\1V w



ROZDZIA VIII.

Szkoy parafialne — kocielny pocztek — przedmiot nauki — szkoa P. Maryi —
wyksztacenie szkolne mieszczan — szkoy rednie — szkoy Nowodworskie i jezui-

ckie — opis klas szkó Nowodworskich — zaoenie wszechnicy przez Kazimierza W.—
odnowienie jej przez Jagie - scholastyka — humanizm — epoka rozkwitu - zastój —
reforma Kotaja i póniejsze — biblioteka Jagielloska - drukarnie — pierwszy
dziennik polski powstaje w Krakowie — rozwój dziennikarstwa krakowskiego — po-
cztki przedstawie teatralnych — wdrowne kompanie aktorskie — stay teatr od
r. 1786 w Spiskim paacu — przy placu Szczepaskim — przy ulicy w. Jana - nowy
teatr — muzyka katedralna — muzykanci w XV i XVI w. — kapele Jagiellonów —
muzykanci cechowi — wyrób instrumentów — bursa muzyczna — towarzystwa mu-

zyczne — opera i koncerty

DO koca XIV' w. utrwaliy si w zachodniej Europie i w Polsce tylko

szkofy klasztorne, katedralne i kollegiackie, których gównym celem

byo ksztacenie kapanów. Szkoy parafialne, przewanie miejskie, wy-

ksztaciy si i utrwaliy w Polsce naprawd dopiero w w. XIII. Przedtem

byy one zjawiskiem wyjtkowem. Wedug tradycyi pierwsz tak szko
zaoy biskup Iwo (zmary 1229) w Krakowie przy kociele parafialnym

w. Trójcy, póniej N. P. Maryi. Pierwsz szkoln ustaw wyda synod

czycki (1257 r.) a tre jej wskazuje, e szkoy parafialne przedtem ju
miay pewn organizacy.

Mae szkoy miay tylko jednego nauczyciela — w wikszych prócz

nauczyciela gównego czyli rektora, byli jeszcze rozmaici pomocnicy t. zw.

socii, locati, gdzieniegdzie take nauczyciel piewu, kaligrafii lub stylistyki.

O dom staraa si parafia, posyajcy synów do szkoy musieli dostarcza

szkole drzewa opaowego i opaca nauczycieli; opata ta bya róna i za-

leaa od wielkoci szkoy. Nauczyciele zajmowali si niekiedy udzielaniem

nauki pryw^atnej — wielu z nich byo zapewne i organistami — niektórzy

rektorowie szkó byli notaryuszami lub pisarzami miejskimi.

Szkoy katedralne i kolegiackie miay przywilej udzielania nauk wy-
szych, nazywano je te szkoami wielkiemi lub wyszemi w przeciwsta-

wieniu do szkó parafialnych, które zwano matemi.

Szkoy parafialne byy w zasadzie szkoami acinskiemi najniszej

kategoryi. Jzyka polskiego uywano jako pomocniczego do nauki

i objanie. Obok polskiego uywano take do pomocy w wieku Xiii

i Xiv jzyka niemieckiego i to nie tylko w szkoach kolonistów niemie-

9*
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ckich, ale take w szkoach czysto polskich, gdy w braku nauczycieli pol-

skiego pochodzenia brano na posady nauczycielskie pedagogów niemie-

ckich. Byy z tego powodu nawet liczne skargi, to te biskupi, jako przed-

stawiciele najwyszej ówczesnej wadzy szkolnej, wystpili z czasem przeciw

przyjmowaniu Niemców na nauczycieli i dali przyjmowania tylko wadaj-
cych jzykiem polskim. W tym samym duchu wyday take synody (naprzód

synod czycki 1257) ustawy jzykowe, które przyczyniy si znacznie do

obrony jzyka polskiego, a nawet i do powolnej polonizacyi osiadych

w Polsce Niemców.

Co do programu szkól parafialnych, to byo ich zadaniem uczenie

pacierza i pierwszych zasad wiary, psalmów, alfabetu, piewu kocielnego,

i gramatyki aciskiej. Przedmioty te stanowiy przez cae wieki rednie

program nauki elementarnej szkó zarówno na zachodzie jak i w Polsce.

W ordynacyi szkoy parafialnej krakowskiej N. P. Maryi z koca XIV w.

podzielono chopców na dwa oddziay. W pierwszym uczono na t. zw.

Donatach, czytania, a potem pocztków gramatyki, w drugim oddziel

czytali chopcy rzeczy trudniejsze, uczono ich take piewu w dwóch

oddziaach, nieco rachunków, oraz pocztków stylistyki, pisania listów

i przepisywania zrazu rylcem na tabliczkach, powleczonych woskiem, na-

stpnie na pargaminie lub papierze piórem i atramentem.

Rózga i kij wrczane nauczycielom przy uroczystych instalacyach

byy gównymi czynnikami redniowiecznej pedagogii szkolnej. Przymusu

jednak chodzenia do szkoy nie byo, a szkoa redniowieczna miaa z dru-

giej strony take wiele rodków i sposobnoci do uprzyjemniania swym
wychowankom ycia po za szko. Brali wic acy udzia w uroczystych

naboestwach, procesyach, pogrzebach i t. d., w godzinach wolnych byy
rozrywki, oraz rozmaite gromadne zabawy, czste take bójki, zwaszcza

z innowiercami, za które potem acy dostawali plagi.

Wyrane lady szkó ydowskich znajduj si w przywileju Bolesawa

Wstydliwego z r. 1264, to samo w przywilejach nadawanych ydom przez

Kazimierza Wielkiego. Szkoy te byy cile zczone z synagogami ').

Szkoy parafialne krakowskie utrwali Maciej Miechowita, a coraz

liczniej odwiedzane, przetrway do koca Rzpltej, bdc gówn podstaw
wyksztacenia przewanej czci ludnoci, z której tylko zamoniejsi uczyli

si take w domu od najtych do tego studentów uniwersyteckich, a po-

tem wstpowali do szkó wyszych.

Mieszczastwo krakowskie zamieszkae w siedzibie szkó liczniejszych,

jak po innych miastach, byo te stosunkowo bardziej owiecone. W aktach

archiwalnych znajdujemy ksigi i rachunki, inwentarze, testamenty wasno-
rcznie przez mieszczan pisane, a przynajmniej podpisane. Kupcy i zamo-

niejsi znali zazwyczaj take jzyk niemiecki i aciski. Mniej natomiast

dbano o nauk kobiet. Grabowski pisze w pocztku XIX w.

:

') Dr Antoni Karbowiak: Szkoty parafialne w Polsce w XIII i XIV w.
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„W ogólnoci córki rzemielników ówczesnych nie pobieray adnej

edukacyi; najwicej, gdy któr nauczono czyta, czyli jak i dotd nasz lud

Giinnazyuin w. Anny (dziedziniec).

wysawia si, mówi na ksice, czyli modli si. Nauki czytania udzielay

zwykle kobiety, które nazywano szwaczkami — i kiedy kto mówi, e moja

córka cliodzi do szwaczki, znaczyo to, e chodzi do jakiej letnej kobiety,
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która uczy j czyta. Mato staranniejsze odbieray wychowanie córki kup-

ców miasta Krakowa".

rednich szkó wieckich nie byo wcale w Polsce do koca XVi w.,

zdaje si, e program szkoy P. Maryi by nieco obszerniejszy i ta szkoa
zastpowaa dla Krakowa szko redni a do czasów stworzenia ko-

lonii akademickich i gimnazyum Wadysawskiego, potem szkól jezuickich

i pijarskich.

Aby brakowi szkó rednich zaradzi, utworzy Uniwersytet w r. 1588

tak zwane classes przy ulicy Gobiej, w których nauczali profesorowie

wszechnicy. W r. 1617 przeznaczy! na te szkoy pewien fundusz Bartomiej

Nowodworski, std zwano je „Nowodworskiemi", wreszcie w r. 1634 ko-

sztem Gabryela Prevancy Wadysawskiego, nauczyciela króla Wady-
sawa IV, zbudowano przy ulicy w. Anny budynek, dotd istniejcy, na-

zwany w roku 1801 „gimnazyum" potem „liceum w. Anny", w którym

czerpa nauki midzy innymi póniejszy król Jan III Sobieski ').

Przednia cz budynku Wadysawskiego urzdzon bya na cztery

mieszkania dla tylu profesorów. Cztery klasy za w tylnej czci si mie-

ciy. Po lewej rce patrzcego z dziedzica na klasy, bya na dole poetyka,

w niej na jednej cianie obraz Apollina na pótnie, na drugiej tablica dre-

wniana z alfabetem greckim. Nad t klas na ganku miecia si dyalektyka,

a w niej pi tablic.

Po prawej rce na dole bya gramatyka, i na jej cianach tablica

z alfabetem do formowania liter, dwa obrazy Matki Boskiej i portret u-
kasza Piotrowskiego, autora gramatyki, przepisanej dla tej szkoy.

Nad t klas na ganku bya retoryka, a w niej na cianach dwie

tablice cum planispheris , i dwa stare obrazy. W klasach dolnych, t. j.

w gramatyce i poetyce, z przyczyny, i w nich z trudnoci po kilkuset

uczniów mieci si mogo, prócz zwyczajnych awek, które tylko po obu

stronach katedry i przy cianach byy ustawione, na rodku klasy wcale

ich nie byo dla oszczdzenia miejsca. Nisko pooone deski, suce do

siedzenia, zmuszay uczniów skurczonych do pisania na kolanach. W prze-

dziale wiodcym do katedry, stay wzdu klasy po jednej i drugiej stro-

nie nieco wygodniejsze awki, ale tylko do siedzenia. W ten sposób dzie-

lia si klasa uczniów na dwie polowy. Strona prawa od siedzcego na

katedrze profesora zwaa si acisk (pars romana) i bya celniejsz,

lewa si greck (pars graeca) mianowaa. W wygodnych awkach przy

katedrze, twarzami ku drzwiom klasy, siedzieli synowie dygnitarzy (magni-

fici); dalej przy cianach, synowie szlachty (generosi), twarzami do siebie

z przeciwnych stron obróceni. Owi magnifici i generosi mieli awki do

pisania.

') Muczkowski Józef (senior): „Wiadomo o kolegium Wadysawsko-Nowo-
dworskiem".

Leniek Jan : „Ksika pamitkowa ku uczczeniu SOO-ietniej rocznicy zaoenia
gimnazyum w. Anny". Kraków 1888
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w przedziale do katedry wiodcym siedziay dzieci drobnej szlachty

i moniejszycii mieszczan (domini), a na deskach po belkach uoonych,
miecia si modzie „nieszlachetnie urodzona", ale która si odznaczaa

pilnoci, zdolnociami i zamiowaniem do nauk.

W dwóch niszych klasach, t. j. w gramatyce i poetyce, byo miejsce

przy piecu, marmurem wyoone, gdzie co sobota kary wymierzano wród
trwogi i paczu.

W dwóch wy-
szych klasach mieli

uczniowie wygodne
awki do pisania.

^ Po wyksztacenie

wysze musieli poczt-

kowo Polacy udawa
si do dalekich wszech-

nic w Bolonii i Paryu.

Niedostatkowi temu po-

stanowi zaradzi Kazi-

mierz Wielki i za ze-

zwoleniem papieskiem '

'

ogosi dnia 12 maja

1364 dokument, dajcy

pocztek krakowskiej

wszechnicy, a tego sa-

mego dnia wystawi
i magistrat krakowski

dokument, zapewniaj-

cy zgod i pomoc tej

fundacyi królewskiej

:

„rajcy, awnicy i przy-

sini krakowscy rekto-

rowi wszechnicy, do-

ktorom, magistrom,
szkolarzom i wszystkim na studyum krakowskie przybywajcym, przyrze-

kaj wszystkie statuty i prawa na studyach Boloskiem i Padewskiem

zachowywane i w Krakowie si postanowi majce, wiecznie zachowywa . .

.

w ich prawach broni i strzedz . . . rektorowi dla poskromienia opornych

wiernie pomaga i wspiera rad, pomoc i mioci". Sabe lady ycia

wszechnicy po r. 1364 (promocya kilku bakaarzy filozofii") dowodzi, e

') Krzyanowski Stanisaw : Poselstwo Kazimierza Wielkiego do Awinionu i pierw-

sze uniwersyteckie przywileje. Rocznik krak , tom IV.

') Muczkowski Józef (senior): „Wiadomo o zaoeniu Uniwersytetu w Kra-

kowie". Kraków 1851.

Brandowski Alfred; „Zaoenie Uniwersytetu krakowskiego" (Kraków 1864).

KoUeguim Jagielloskie (Collegium majus)
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mier twórcy (1370) i niepewne stosunki po jego mierci, brak opiekuna,

stay na przeszkodzie rozwoju. Opiek t zaja si królowa Jadwiga.

W r. 1399 umierajc, przeznaczya zacna królowa wiksz cz swyci

kosztownoci w klejnotacti, zocie i drogicti kamieniacti na uposaenie
wszectinicy.

Król Wadysaw Jagieo poleci zakupi przy ulicy w. Anny, bdce
wanie na sprzeda dom i place Stefana Pcherza na cele wszechnicy,

a w rocznic mierci Jadwigi 24 lipca 1400 r. nastpio uroczyste otwarcie

nowego, dotd stojcego Kollegium, w obecnoci króla i dygnitarzy. Kol-

legium to pozostao gównem siedliskiem wszechnicy, wkrótce przez przy-

kupna rozszerzone')- W roku 1403 zakupiono od Jana z Rzeszowa przy

ulicy Grodzkiej dom murowany, dotd w posiadaniu wszechnicy bdcy,
gdzie si mieciy wykady prawne, a potem i lekarskie, oraz mieszkania

profesorów tych wydziaów. W roku 1441 kupiono znowu, niedaleko kol-

legium prawnego, dom dla wydziau medycznego, który w r. 14.55 spon;
w r. 1464 otwarto nowe kollegium przy ulicy Brackiej, które potem na

burs wgiersk przemieniono, wreszcie w r. 1469 zaoono dotd istnie-

jce kollegium zwane mniejszem (minus) w odrónieniu od gównego,
zwanego wikszem (maius).

Wadza rektorska bya obszern, gdy rektor sprawowa jurysdykcy

nad profesorami, uczniami, bedelami, którzy przysigali rektorov;i ulego
i posuszestwo we wszystkich sprawach cywilnych i lejszych karnych —
apelacya sza do rady uniwersyteckiej. Waniejsze sprawy karne sdzi
biskup lub sdzia królewski. Rektor wybiera sobie wicerektora").

Nauka w wiekach rednich przewanie opieraa si na teologii i filo-

zofii. Sposób uprawiania takiej filozofii, opartej na teologii i pismach Ary-

stotelesa, za niewzruszone uwaanych, oraz na subtelnem rozumowaniu,

pozbawionem wszelkich dowiadcze, nazywamy scholastyk.

Ta metoda scholastyczna utrzymywaa si dugo, zarówno za granic

jak u nas, tamujc swobodny rozwój nauk, na dowiadczeniach i nowych
spostrzeeniach jedynie oprze si mogcy.

Na pocztku XV w. przywieli nasi uczeni krakowscy z soborów
konstancyjskiego i bazylejskiego pierwsze ksigi zapomnianych autorów

rzymskich : Cycerona, Pliniusza, Seneki, Swetoniusza, Owidyusza, Teren-

cyusza, Plauta i t. d. Równoczenie umysy poruszone schizm w Kociele,

pytaniem wyszoci soboru, czy papiea, wywoay ruch umysowy, kry-

tyk dotychczasowych prawd, nadto rozpocza si w XV wieku charakte-

rystyczna wdrówka uczonych i póuczonych, którzy szli w wiat szuka
wiedzy i propagowa nabyt. Kraków sta si znanym szeroko, jako sto-

') Tomkowicz Stan.: „Gmach Biblioteki Jagiell." Rocznik krak. IV.

') Estreicher Stanisaw: Sdownictwo rektora krakowskiego w wiekach redn.

Rocznik krak., tom. IV.

Karbowiak Antoni: „O rektoracli Uniw. Jagiell" (w „Kronice Uniw. Jagiell. od
r. 1864 1887", Kraków 1887).
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lica potnego wówczas pastwa i siedziba wszechnicy, której glos wayf

na soborach, wic tumy obcych zapisuj si na wszechnic l\rakowsk.

Powszechnym jzykiem naukowym byt aciski, co uatwiao przy-

bywanie obcych. Std Polska, mimo odlegoci od ojczyzny tego ruchu,

Woch, stosunkowo wczenie zaznajomia si z autorami rzymskimi i wzia
ywy udzia w ruchu umysowym tej epoki, zwanym humanizmem.

W drugiej polowie XV w. przypada epoka najwikszej sawy i wzi-

toci wszechnicy krakowskiej, w spisach jej spotykamy uczniów z Bawaryi,

Dziedziniec Kollegiuin Jagielloskiego.

Frankonii, Szwabii, Szwajcaryi, AJzacyi, Brysgowii, Turyngii, iesyi, nawet

z Woch i Szwecyi, z Saksonii, Brandenburgu, Austryi, zka i Wgier,

a midzy nimi nazwiska wybitnych uczonych ').

Równoczenie kwity w Krakowie nauki matematyki i astronomii i tu

w latach 1492—1496 ksztaci si najwikszy astronom Mikoaj Kopernik,

który sta si twórc nowoczesnej astronomii.

Wszechnica utrzymywaa po rozmaitych miastach Polski, tak zwane

Kolonie Akademickie, t. j. szkoy rednie, do których wysyaa ze swego

grona bakaarzy, magistrów i doktorów, przyczynia si tem samem do

') Sotykowicz Józef: „O stanie Akademii krakowskiej" (Kraków 1810).

Morawski Kazimierz: „Hislorya Uniwersytetu Jagielloskiego" (Kraków 1900).
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rozkrzewienia nauki. Ogólna liczba Kolonij w caej Rzpltej polskiej dosza
do cyfry 43. Z kocem XVI w. zakon Jezuitów zdoby sobie ju tak
powag i protekcy u króla i wielu monyci, e zacz zakada wasne
szkoy, wszecinica zatem zagroon zostaa nietylko w swej powadze, ale

i wpywie na szkolnictwo. Rozpocz si dugoletni o to spór z Jezuitami,

który niemao przyczyni si do póniejszego upadku wszeclinicy.

Nim jednak do tego przyszo, wiecia ona jeszcze przez cay XVI w.

narodowi owiat. Jak w w. XV odznaczaa si w dziale nauk astrono-

miczno-matematycznyci, tak w XVi wieku nauki i umanistyczne stay

wysoko. Wicej powierzchowne pocztkowo studya autorów klasycznyci

staj si w poowie XVI w. gbszemi i powaniejszemi.

Obok autorów rzymskich zaczto wykada greckich i jzyk hebrajski.

Medycyna, która w staroytnoci ju do wysoko staa i na waci-
wej przyrodniczej podstawie si opara, upada w wiekach rednich, za-

niechano wszelkich dowiadcze, a nauka obracaa si w kole rozumo-

wa, przyczem podug owoczesnych zapatrywa uznano niektóre ksigi za

ródo mdroci, których nie wypadao nawet zaczepia, lecz ograniczano

si do ich tlómaczenia. Nawet wntrze ludzkiego ciaa nie byo zbyt zna-

nem, bo sekcyj nie wolno byo robi, póniej zaczli niektórzy lekarze

bada zwoki zbrodniarzy w lochach wiziennych. Uczniowie uczyli si
z papieru nie widzc chorych.

Dopiero w r. 1579 pierwsza Rzpita wenecka urzdzia w akademii

padewskiej praktyczny kurs w szpitalu. W statucie dla szkoy lekarskiej

w Krakowie z r. 1536 dozwolono uczniom i bakaarzom z profesorami

swymi odwiedza chorych dla wiczenia si. W wieku XVi utrzymy-

wano czucie z nauk zachodu, a wyksztaceni w Padwie medycy przyno-

sili z sob nowe zapatrywania i wiadomoci, które oczywicie w kraju

rozszerzali '). Nie brak nazwisk lekarzy sawniejszych, jak wspominani wy-

ej Maciej Miechowita i Józef Stru, lekarz Solimana li i Zygmunta

Augusta, dalej Jan Oczko, lekarz Stefana Batorego, Marcin z Urz-
dowa, Szymon Sy reski, Sebastyan Petrycy, — nie zna jednak ich

wpywu na wszechnicy. Wiek XVII rozpocz si od zapisu Jana Zeme-
liusa, doktora filozofii i medycyny, rajcy kaliskiego, 1.000 dukatów na

katedr anatomii i botaniki.

') Brodowicz Jan Maciej: „Rys historyczny zakadów klinicznych przy Uniwer-

sytecie Jagiell.

Oettinger Józef: „Rys dawnych dziejów Wydziau lekarskiego Uniw. Jagiello-

skiego od zaoenia tego, a do reformy 1780 r." („Rozprawy i sprawozdania Wy-
dziau filolog. Akademii Umiejtn." T. 6. Kraków 1878).

Majer Józef: „Stan Wydziau lekarskiego w Uniw. Jagiell. od jego pocztku do

ostatnich czasów" („Rocz. Tow. Nauk." T. V. Kraków 1851)

„Zakady uniwersyteckie w Krakowie" (Praca zbiorowa wydana przez Towa-
rzystwo naukowe w Krakowie, r 1864).
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W r. 1632 zmar Zygmunt III gówny protektor Jezuitów, a za sta-

raniem jego nastpcy, króla Wadysawa IV' wyda wreszcie w roku 1634

papie Urban V brewe, nakazujce Jezuitom zamkna. szkoy w Krakowie.

Zwycistwo to wszechnicy nie przynioso ju adnego poytku, wszecti-

nica pocza upada i nie bya w stanie przyoy si do poprawy publi-

Sala Biblioteki Jagielloskiej (Collegium majus).

cznego wychiowania, która dopiero w kocu XV'lii wieku dosza do po-

mylnego skutku.

Wadza pastwowa nie wkraczaa w Polsce a do koca XV' 1 11 w.

w dziedzin wyksztacenia narodowego. Dopiero w kocu bytu Rzpitej

zwrócono uwag na wano wyksztacenia narodu, i w r. 1777 wysaa
komisya edukacyjna X. Hugona Kotaja dla zbadania naprzód



140

stanu rzeczy'). Z wizyty tej okazao si, e w r. 1777 miaa wszechnica

ogóem dociodu 35.173 zp., z tego 12.363 odpadao na msze, 5.686 na

reparacy budynl<ów, a 12.363 na profesorów i prowizye kocielne. Ko-
taj wyszpera zaniedbane fundusze i kaza odszuka dokumenty doty-

czce wszelakich majtków. Zbadawszy ksigozbiory pojedynczych kolle-

giów i pojezuickie, kaza je poczy w jedn cao i sporzdzi katalog.

Wkrótce owoc z tych porzdków zebrano, bo dochody podniosy si do

70.000 zip.

Po tych przedwstpnych czynnociach, ustanowia wreszcie komisya

edukacyjna 8 kwietnia 1780 stanowcz Reform Akademii, nazwanej

„Szko gówn koronn", która odrodzia starodawn szko.
Zmiany polityczne, jakie kilkakrotnie potem nastpiy, mianowicie

zajcie Krakowa po trzecim rozbiorze przez Austry w r. 1796, odebranie

napowrót Krakowa i wcielenie go do ksistwa Warszawskiego w r. 1809,

wreszcie stworzenie w r. 1815 Rzpltej krakowskiej i wcielenie jej ponownie

w r. 1846 do Austryi, spowodoway za kadym razem zmiany w urz-

dzeniu, uposaeniu i obsadzie wszechnicy. W czasach tych burzliwych za-

giny przewanie dawne fundusze, a urzdzenie i uposaenie oparo si

na zasadzie ponoszenia wydatków wszechnicy przez pastwo").
Pierwotne koliegium przy ulicy w. Anny, po przeniesieniu wykadów

do innych odpowiedniejszych budynków, umiejtnie odrestaurowane, po-

zostao cenn pamitk pocztków wszechnicy, mieszczc tylko ksigozbiór.

Od pocztku XV wieku zaczyna si on gromadzi, a z biegiem lat doszed

do ogromnych rozmiarów, stanowic bogat skarbnic dla wszystkich teraz

dostpn^).
Pocztek day dary profesorów. Prawie kade koliegium przyszo

w ten sposób do posiadania pewnego zapasu ksig pisanych, nawet bursy

studenckie miay take swe ksigi, zapewne gównie podrczniki.

Ju w r. 1459 miaa wszechnica krakowska taki zbiór, e z niego

pogorzaty klasztor na -ysej Górze poycza ksig do przepisywania, dla

zapenienia strat poniesionych przez poar.

Do mnoenia si ksiek przyczyni si gównie wynalazek robienia

papieru ze szmat (koo r. 1300), przez co zastpiono taszym dawny drogi

materya pimienny t. j. pergamin. .

Bawicy w czasie soboru w Konstancyi (1414—1418) i w Bazylei

(1431— 1443) Polacy nabyli tam wiele rkopismów, które do dzi dnia s
prawdziw ozdob ksigozbioru Jagielloskiego.

Jan Weis darowa ksigi medyczne, midzy innemi ksig encyklo-

pedyczn Pawa z Pragi, uwaan póniej za czarodziejsk ksig Twar-

dowskiego.

') Mecherzyski Karol: „O reformie Akademii krak., zaprowadzonej w r, 1780

przez Kotaja" (Kraków 1864).

^) Bkowski Klemens: „Dzieje Wszeclinicy krakowskiej". Kraków 1900.

') Bandtkie Jerzy Samuel: „Historya Biblioteki Uniw Jag." Kraków 1821.
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Ksigi takie nie byy bardzo przyjemne do uytku, jako grube folianty,

oprawne w deski skór obcignite, nieraz elazem lub innym metalem

okute, przytwierdzone acuszkiem do pulpitu.

Z wynalezieniem druku rozmnoyy si ksiki co do iloci i jakoci.

Odtd rosa ksinica Jagielloska, a w roku 1517 profesor Tomasz
Obiedziski zaoy w kolJegium wikszem dwie pikne sale, bdce

Sala Biblioteki Jagielloskiej.

podstaw ksigozbioru, na pomieszczenie poczonych ksig kollegiów

wikszego i mniejszego. Prawie kady z profesorów w. XV i XVI by za-

razem dobroczyc tego ksigozbioru, gdy nie byo na to osobnego fun-

duszu. Mimo to zgromadzio si tu w cigu wieków tyle dzie swoich

i obcych, e w wielu wzgldach ksigozbiór ten nie ustpuje w bogactwie

zamoniejszym zagranicznym, w w. XVIi doszed do cylry okoo 20.000

ksig, w tern okoo 2.000 kodeksów i kilka tysicy inkunabuów.

Pierwszy stay fundusz, 40 zp. rocznie, pochodzi z r. 1560 z zapisu

Benedykta z Komina, profesora i podkanclerzego tej wszechnicy.



142

drugi z r. 1639 z zapisu Broscyusza, który nadto darowa okoo 1.000 dzie.

Od w. XVI przeznaczano te jednego z profesorów na kustosza ksinicy,

koto r. 1666 podzielono ksigi podug umiejtnoci i sporzdzono szafy.

Od w. XVII jednak z ogólnym upadkiem umysowym i politycznym

zmniejsza si ofiarno i dbao o ksigozbiór, mao przybywa a do
wiele ginie. Dopiero z kocem XVIII w. zaja si komisya edukacyjna

losem tak wanej instytucyi, nakazaa w r. 1775 uporzdkowanie i pomno-

enie, przeznaczono pensy 1.000 zp. dla bibliotekarza, a 3.600 zp. na

potrzeby, rozpoczto katalogowanie, porzdkowanie, kompletowanie. Nie-

stety w dorywczej tej pracy wyrzucono bardzo wiele kosztownyci duble-

tów, jako rzekomo niepotrzebnych.

W nastpnycl: czasach wzrasta ksigozbiór stale pod umiejtn opiek

tak, e w ostatnich latach musiano na przeznaczy take ssiedni budy-

nek, opróniony z przeniesionego na Groble gimnazyum w. Anny.

Drukarnie. Ksiki w redniowieczu byy rzeczami kosztownemi,

jako rk ludzk powoli przepisywane, a std mao dostpne. Wynalezie-

nie druku obniyo cen ksiek i pomnoyo ich obieg, wywaro wic

niesychanie wany wpyw cywilizacyjny.

Pierwsze drukarnie w Polsce pojawiy si w Krakowie '), i to bardzo

wczenie po wynalezieniu druku, bo jest przypuszczenie, e tu ju w r. 1475

wykonan zostaa ksika Jana de Turrecremata, na której zakoczeniu

bez daty czytamy „Cracis", przez Guntera Zajnera, drukarza ausburskiego.

Okoo r. 1490 witopek Fio drukuje w Krakowie pierwsze ruskie ksi-

ki cyrylic. W r. 1503 przeniós si do Krakowa za staraniem kupca

Hallera, z Metzu Kasper Hochfelder i odtd rozpoczynaj si dzieje staych

drukar u nas. Drukarnia jego miecia si w domu Hallera, który od

r. 1505 zacz sam druki wykonywa i prowadzi ksigarni, oraz zao-

y papierni na Prdniku. Wkrótce potem powstaa drukarnia Floryana

Unglera, w r. 1510 Hieronima Vietora, w r. 1523 zaczynaj si druki Ma-

cieja Szarffenberga, którego zapewne krewny Marek Szarffenberg by je-

dnym z najwikszych ksigarzy krakowskich, czyli jak ich wówczas zwano

„bibliopoiów". Odtd mno si drukarnie krakowskie: Siebeneychera,

Wierzbity, azarza Cezarego, . Garwolczyka, Rodeckiego, Stermackiego,

Szedela i kilkunastu innych póniejszych. W kocu XVI w. i przez zna-

czn cz XVII kwita oficyna Piotrkowczyków, u których wysza wielka

liczba klasyków rzymskich i dzie znanych polskich pisarzy, a którzy pod

wzgldem typograficznym dorównywali niemal synnej i rzeczywicie zna-

komitej drukarni azarzowej. W XVII w. najpierwsze pod wzgldem ar-

tystycznym miejsce zaja oficyna Cezarych, która razem z Piotrkowczykow

staa si potem podstaw istniejcej do dzi dnia drukarni Uniwersyteckiej.

Dzienniki. Gdy dzi obok szkó i bibliotek przyczynia si do

atwego i taniego owiecenia czytanie dzienników (oczywicie dobrych),

') Bandtkie Jerzy Samuel: Historya drukar krak. Kraków 1815.
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dawniej brakowao dugo tego popularnego rodka owiaty, a droga, która

doprowadzia do rozwoju dziennikarstwo dug bya i mudn.
Postpujce od czasu wynalezienia druku owiecenie ogólne wywo-

ao potrzeb czstszego wyraania duchowego ycia i prawie równoczenie

zaczy si w rozmaitych krajach pojawia lune druki, dotyczce bie-
cych, ogó obcliodzcych wydarze, dajce nastpnie pocztek staym, pe-

ryodycznie pojawiajcym sie drukom t. j. dziennikom. Z pocztku i przez

dugi czas byy to wydav\nictvva dorywcze.

Pocztek dziennikarstwa polskiego, t. j. pojawienia si owych pism

ulotnych o wspóczesnych wypadkach, jest mao co póniejszem od po-

CuUet^ium novuni (bud. Feliks Ksiearski).

dobnych pocztków zagranicy. Owe Nowiny, Awizy, Listy, Opisy, Relacye

i t. p. wychodzce przewanie w Krakowie, a nawet czasem i w obozach,

gdzie królowie i hetmani mieli przenone tocznie, pojawiaj si od dru-

giej poowy XVI wieku.

Pierwszym dziennikiem polskim, gazet, t. j. pismem pojawiajcem

si w stale z góry oznaczonych odstpach czasu, by „Merkuryusz Polski,

Dzieje wszystkiego wiata w sobie zawierajcy, dla informacyi pospolitey

w Krakowie w kamienicy Szoberowskiey na Wendecie dnia 3 Januarii

1661". Krakowowi wic naley zaszczyt stworzenia pierwszego staego

dziennika polskiego '). Po 28 tygodniach przeniós si „Merkuryusz" ze

') Bkowski K. : Dziennikarstwo krakowskie do 1848 r. Rocz. krak., t. VIII.
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zuboaego Krakowa do Warszawy. Drugim staym dziennikiem krakow-

skim po „Merkuryuszu polskim", by aciski: „Mercurius Polon i-

cus" w latach 1697— 1698, miesicznik wydawany w Krakowie przez

Wiocha Priami'ego. Jak dugo wychodzi ten Mercurius nie wiadomo.
W roku 1784 rozpoczyna si wydawnictwo trwalsze, mianowicie przez

r. 1784 i 1785 wychodzi co wtorek w ksztacie malej ósemki z drukarni

Ignacego Groebla: Zbiór Tygodniowy Wiadomoci w Krakowie.
Dziennikarstwo krakowskie pierwszych dwóch dziesitków lat XIX

wieku, reprezentowane przez jedyn „Gazet krakowsk", wychodzc
od r. 1796 do 1848, fachowy krótkotrway „Dziennik gospodarski",
urzdowy „Dziennik departamentowy" i niemieck „Krakauer
Zeitung", stao na najniszym poziomie. Kraków by od wieku miastem,

zniszczonem dugotrwalemi klskami wojny konfederackiej od r. 1768 do 1772

i powstania Kociuszkowskiego, germanizowanem w szkole, nie mia ani si

literackich, ani licznych czytelników. W r. 1819 zaoy Majerano wsk i

Konstanty, czasopismo literackie: „Pszczók Krakowsk", która

istniaa do koca roku 1822, wydawana zeszytami, tworzcymi tomy. Za-

sug to jest „Pszczóki", e staraa si utrzyma zamiowanie dawnych

obyczajów, znajomo i mio przeszoci ojczystej.

W wydawnictwie pism okaza Majeranowski wielk ruchliwo i od-

czucie gustu i potrzeb wspóczesnych. Po upadku jednego pisma, próbo-

wa znowu nowego. „Goniec" jest obfitszy od „Gazety krakowskiej",

„Rozrywki", znacznie lepsze od dawnej „Pszczóki". W latach 1828,

1829 i 1831 wydawa Jerzy Samuel Bandtkie z Zauskim „Rozmaito-
ci Naukowe" (3 tomy), zawierajce zbiór prac naukowych rozmaitych

autorów. W r. 1830 wydawa tene „Pamitnik Krakowski Nauk
i Sztu k Piknych".

Upadek powstania w 1831 r. zada cios dziennikarstwu, aby za i myl
zgnbi zupenie, zastosowano najsurowsz cenzur.

Hilary Meciszewski, jedyny wówczas pisarz z dziedziny finansów

i ekonomii politycznej, pocz w r. 1834 wydawa; „Tygodnik krakow-
ski. Pismo Powicone Literaturze i Wiadomociom Polity-

cznym", podniósszy znacznie dotychczasowy poziom dzienników kra-

kowskich. W r. 1834— 1836 wydawa Antoni Tessarczyk „Kuryera
Krakowskiego" a w r. 1848 „Dziennik Polityczny".

Ucisk polityczny w okresie 1831 do 1848 roku, nie pozwalajcy na

rozwój dzienników politycznych, utrzymywa je na niskim poziomie no-

winiarstwa.

Natomiast wzmóg si zastp fachowych uczonych, podniosa si
inteligencya czytelników, uzyskay pod nogami grunt powaniejsze pisma

belletrystyczne i naukowe. W roku 1834 zaczy wychodzi co niedziel

„Rozmaitoci Krakowskie", wydawane przez T. Ujazdowskiego,
w r. 1835 powstaje miesicznik: „Powszechny Pamitnik Nauk
i Umiejtnoci.
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W r. 1835 Antoni Zygmunt Hel cel powzi myl wydawania cza-

sopisma naukowego, powiconego z wyczeniem belletryst)'ki i polityki,

tylko filozofii, prawu, historyi i nauce literatury. Myl t urzeczywistni

wydajc przez dwa lata „Kwartalnik Naukowy", do którego po-

zyska doborowe grono wspópracowników. W r. 1837 wydaje Lesaw
-ukaszewicz miesicznik p. t. „Pamitnik Naukowy". Po upadku

pism powyszycfi zacz znowu Józef Mczynski w 1836 r. wydawa
3 razy na tydzie pismo „Zbieracz Literacki i Artystyczny", a w roku

1839 „Rozrywki Umysowe" (1841— 1843). Nastpnie w roku 1844

powstao najpowaniejsze pismo naukowe po leiclowym kwartalniku:

„Dwutygodnik Literacki", pod redakcy Waleryana Kurowskiego.
Ostatni codzienn gazet za Rzplitej krakowskiej by rewolucyjny

„Dziennik Rzdowy Rzeczypospolitej Polskiej", wyszed pod

redakcy wyej wymienionego A. Tessarczyka 6 razy, od 26 lutego do

2 marca 1846 r.

Praca dziennikarska owych czasów nie przynosia prawie adnych
dochodów. Kade pismo byo przewanie owocem pracy redaktora, zbio-

rem drobnych jego artykuów, tómaczen, dorywczo z dnia na dzie
pisanych.

Pisma ilustrowane i cile humorystyczne nie istniay wcale, dopiero

w roku 1848 zaczy si one pojawia, jak „wistek", „Dodatki do
wistka" it. p. Najstarszym dotd wychodzcym dziennikiem krakowskim
jest „Czas" od r. 1848.

Dopiero z nastaniem ery konstytucyjnej w r. 1867 rozwino si
dziennikarstwo austryackie, a tem samem i krakowskie. Obok kilku co-

dziennych pism wychodzi wiele tygodników i miesiczników fachowych

i naukowych, stanowicych rzetelny dorobek literatury narodowej.

Teatr. Do poowy XVIII w. nie byo w Polsce teatru we waci-
wem znaczeniu. Wszelkie dawniejsze widowiska, dyalogi, opery byty albo

naboestwem albo zabaw, nie wyrobiy zamiowania w narodzie do ta-

kich przedstawie, nie stworzyy stanu aktorskiego, ani nie wywoay dzia-

alnoci pisarskiej dramatycznej. Nie byo sztuk dla sceny, nie byo akto-

rów patnych i z rzemiosa, nie byo sceny stale si utrzymujcej, ani

gmachów teatralnych.

Te próby sztuk dramat\'cznych, które od XVi w. si pojawia^', byy
rzeczami literackiemi, nie w celu wystawienia pisane. Wszelkie dyalogowane

przedstawienia aków byy sporadycznymi objawami naboestwa lub za-

bawy, s poprzednikami teatru, ale nie jego pocztkiem. Widowiska te,

z wyjtkiem przedstawienia „Odprawy posów greckich" i religijnych dya-

logów, obliczone na zabaw rubasznych suchaczy, skaday si z bazno-
wania trefnisiów, sztuk kuglarskich, gonitw, walk dzików z psami, niedwiedzi

z brytanami, dodawano i wycigi, ognie sztuczne, skoki, szermierstwo,

turnieje. Najwyej wartociowo stay dyalogi odgrywane przez aków na

uczczenie aktu szkolnego lub chwa Bo. Najpierw te w kociele przed-

K. Bkoatki. Dzieje Krakowa. jq
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stawiano akcye sceniczne, z którego dostay si na rynki i place miejskie,

do wntrza burs — widowiska na dworze królewskim i po paskich pa-

acach bior pocztek wicej z naladownictwa zagranicy. Estreicher, prze-

szukawszy troskliwie wszelakie druki i rkopisy dawne, wyliczy cay szereg

tych widowisk poprzedzajcych powstanie teatru w Polsce i w Krakowie.

Najdawniejsze wiadomoci sigaj pocztku XVI w. W r. 1516 grano

na Wawelu wobec króla Zygmunta i Barbary Zapolskiej w sali Senator-

skiej dyalog o roztropnoci Ulissesa, w sze lat potem graa tam modzie
szlachecka z bursy Jerozolimskiej Sd Parysa (po acinie').

Po tych aciskich widowiskach dowiadujemy si, e w r. 1533 wy-

prawili Dominikanie dyalog polski w 108 scenach granych przez 4 dni,

przedstawiajcy mk Pask z dodatkiem hgur: dyaba, ciurów, 6 rabinów

i otrów. Pojawiaj si nastpnie w druku sztuki polskie i aciskie, ale

tylko o niektórych mona twierdzi, e je próbowano gra rzeczywicie.

Sceniczne przedstawienia na Wawelu w r. 1598 ku uczczeniu ma-
estwa Zygmunta III z Ann austryack byy baletem przedstawionym

przez magnack modzie.

Sal teatraln, odpowiadajc wymogom sceny, zdekoracy, kulisami

i maszynery, z widowni, z loami, wybudowa pierwszy w Polsce za

wzorem zagranicy król Wadysaw IV na zamku warszawskim — co jednak

pozostao odosobnionym wypadkiem, nie wywoujc naladownictwa. Wi-

dowiskom aków i przejezdnych kuglarzy wystarczaa izba przedzielona

opon, z za której wystpoway stereotypowe hgury: dyabe z workiem,

magister albo klecha w giermaku, dzwonnik z nasiekanym kijem, Albertus

po oniersku w jakiej katance, konfederat strojno, piórno, szabelno, ostro-

no; gospodarz z cepami po wiejsku, dziad z siw brod na kulach oszar-

pano, baba take z jakim garnkiem. Garderoba taka nie wymagaa wiel-

kiego nakadu. Po skoczeniu widowiska suchacze obdarzali aktorów

datkami. W XVII w. zostay lady gównie aciskich dyalogów granych

przez studentów z treci zaczerpnit z Biblii lub historyi staroytnej.

W r. 1676 grano na Wawelu dla uczczenia króla Jana III i Maryi Kazi-

miery balet, którego sceny wyprzedzaa objaniajca deklamacya w wier-

szach Stanisawa Morsztyna. Obszerniejszy zapas dyalogów dochowa si

z XVIII wieku — nie wykazujcych jednak postpu. Programy dyalogów

szkolnych tej epoki byy rodzajem afiszów, które objaniay suchaczom

pojedyncze sceny, zdaje si, e akcya nie bya zbyt zrozumia, skoro po-

trzebowaa takiego komentarza, by moe, e czciowo dyalogi przepla-

tane byy obrazami ywymi. W drugiej poowie XVIII w. pojawia si nieco

wicej polskich dyalogów.

Ksi Lubomirski dawa w paacu swoim w Krakowie midzy 1725

a 1750 r. opery woskie — po nim biskup Sotyk w paacu pod Krzy-

sztoforami pod kierunkiem Franciszka Ksaw. Kratzera i kanonik X. Wa-

') Karol Estreicher: Teatra w Polsce. Kraków 1873
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ctaw Sierakowski, który sam pisa kantaty religijne, w domu naronym
od ulicy Grodzkiej i placu w. Magdaleny, zwanym Zerwikaptur, Nr 116.

W r. 1787 w czasie bytnoci króla Stanisawa Augusta odegrano sta-

raniem Sierakowskiego oratoryum „Salomon na tronie" z muzyk Magie-

riniego. W dziele swem „Sztuka muzyki" opowiada Sierakowski, e przez

6 lat utrzymywa swoim kosztem modzie sposobic si do muzyki. Na

przedstawienia sprasza publiczno i przyjació. Koo r. 1784 sprowadzi

oper wiosk do Krakowa, która graa jaki czas w ratuszu.

Przedstawienia sceniczne poczwszy od redniowiecznycti misteryów

i nastpnych widowisk nabonychi, potem szkolnych i krotochwilnych pu-

blicznych, dawali ci, którzy mogli sobie role napisa i odczyta, a wic
studenci; a midzy nimi wielu byo tak biednycti, e wprdce znaleli si

tacy, którzy w zabawianiu moniejszych szukali zarobku, i ci byli pierwszymi

polskimi aktorami.

W r. 1555 zapisano w rachunkach miejskich, e rajcy zapacili talara

t. j. 33 'i., grosza „gdy ich na Gródku bankietem przyjmowano i komedya

tame recytowana bya". W r. 1569 w tyche rachunkach „panowie rajcy

dali 1 grzywn i 12 groszy przedstawiajcym pewn komedy w ich obe-

cnoci, wtedy gdy byli na uczcie u Pana Pawa Biertuowskiego". Obda-

rowanymi komedyantami byli niewtpliwie acy krakowscy, bo innego

materyau nie byo na aktorów wówczas w Polsce. Nie moe te by
mowy o staych trupach, lecz o dorazowych spókach studenckich na czas

Boego Narodzenia, Karnawau, Wielkiej Nocy, — oni zapewne stworzyli,

przedstawiali i udoskonalili Szopk — a po przedstawieniu zbierali skadki

od spektatorów. Do sztuk powanej treci wstawiano w Karnawale wesoe

intermedya, wyszydzajce szlacht przed mieszczanami, tych i chopów
przed szlacht, przez co powstay typy powtarzane jak: Gryzidzban,

Kuflewski, Moczygbski, Darmostrawski, Kuroapski, tworzce karykatu-

ralne obrazki realist\'czne. Autorami ich nie byli literaci, lecz sami acy,

zarabiajcy aktorstwem na ycie.

Wicej zblionymi do aktorów byli zawodowi komicy, bani uliczni

i nadworni, których od XIII w. ju spot>'kamy, zwani onglerami, szpil-

manami, aktorami wdrownymi i mimikami, którzy w duszym zawodzie

sami stawali si autorami scen monologowych, a w razie zczenia si

dwóch lub trzech w spók, scen dyalogowych i okolicznociowych face-

cyj. Ci zawodowi komicy znikaj w drugiej poowie XVII w., moe sku-

ticiem nieszcz wojennych, których doznaa cala Polska za Jana Ka-

zimierza ').

Pierwsz wiadomo o kompaniach „zawodowych aktorów"
w Krakowie mamy dopiero z r. 1782 z kontraktu, którym Mateusz Ezmond

i Wincenty ienkowski najmuj od ks. Massalskiego wielk sal w paacu

spiskim „dla wyprawiania komedyi". W r. 1784 byy w Krakowie dwie

') Stanis. Windakiewicz: Teatr ludowy w dawnej Polsce. Kraków, 1902 str. 231.

10*
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kompanie aktorskie Srokowskiego i Witkowskiego, którzy zawarli umow,
e na r. 1785 wyjedzie Witkowski a zostanie Srokowski, ale wzajemnie nie

bd sobie aktorów odmawia ').

Zaoycielem teatru staego w Krakowie sta si dopiero koo r. 1786

Jacek Kluszewski (um. 1841), od roku 1765 administrator up wie-

lickich. Z modoci swej niezmordowany mionik muzyki i sztjk, drama-

tycznej, zwiedziwszy poprzednio Francy, Angli i Wociy, za powrotem

do Krakowa urzdzi najpierw w Spiskim Paacu may teatr na 300 do 400

osób, i na dawanycli w nim pomniejszych operach woskich, póniej

polskich, a nastpnie komedyach i dramatach, — jako biegy w muzyce

i grajcy doskonale na kilku instrumentach, — sam dyrygowa przez sie-

bie wyuczon orkiestr.

W styczniu 1796 r. na mocy traktatu o trzeci podzia Polski zajli

Austryacy Kraków. Na wezwanie nowego rzdu zjecha przedsibiorca

teatralny niemiecki z Berna Karol Ludwik Wothe do Krakowa z kompa-

ni niemieck, a gdy ten protegowany teatr nie mia budynku, zawarto

jaki ukad z Kluszewskim, który, starajc si sam o koncesy, widocznie

nie chcia zrazi sobie rzdu odmow, i Wothe rozpocz przedstawienia

w wynajtym od Kluszewskiego teatrze Paacu Spiskiego. Szczcie mu
nie sprzyjao; uciek w nocy d. 29 kwietnia 1798 r., narobiwszy dugów.

Ogoszono znowu w niemieckich gazetach zacht do niemieckich

przedsibiorców teatralnych, aby o teatr w Krakowie si ubiegali. Klu-

szewski owiadczy gotowo wybudowania teatru swym kosztem, ale rzd

wolaby Niemca, zwleka zatem z udzieleniem przywileju. Teatr prowadzi

tymczasem Franciszek Horschelt. Jednake nie znaleziono Niemca, któryby

mia kapita na wybudowanie budynku. W pierwszej poowie 1798 r, zde-

cydowano si wic przedoy do Wiednia wniosek na udzielenie przywi-

leju Kluszewskiemu, obiecujcemu zbudowa teatr wasnym kosztem. Tene
przebudowa w cigu r. 1798 swoje trzy domy na naroniku placu Szcze-

paskiego i ulicy Jagielloskiej na teatr z sal redutow i otrzyma przy-

wilej — ale by to przywilej na teatr niemiecki i a do lipca 1809 roku,

t. j. do zajcia Krakowa przez wojska ksistwa Warszawskiego, przedsta-

wienia polskie byy tylko tolerowanym dodatkiem teatru niemieckiego.

Oswobodzenie Krakowa i przybycie Bogusawskiego z Warszawy

w jesieni 1809, pooyo podwaliny prawdziwej i trwaej sceny polskiej.

Dotd byy tylko niemiae próby, Bogusawski obudzi entuzyazm. Wojny

Napoleoskie przytumiy zajcie si teatrem, tak, e niema ladu, jakim

on by. Dopiero od czerwca 1817 r. pojawia si z Królestwa kompania

Kar. Bauera. Aby scen podwign uchwali sejm d. 31 grudnia 1821

udzielenie teatrowi subwencyi w kwocie 9.000 zotych, z warunkiem od-

nowienia dekoracyi i polepszenia muzyki, ale sza ona do kieszeni wa-

ciciela budynku podstarzaego Kluszewskiego, a nie na teatr. W r. 1830

') Klemens Bkowski; Teatr kra';. 1780-1815. Kraków 1907.
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nastpio kompletne rozprzenie. Oddano przedsibiorstwo Janowi Mie-

roszewskiemu, przyznajc mu roczny zasiek 13.000 zp., co wicej zna-

czyo, ni dzisiaj ta suma w reskicti. Nie mogc si z Kluszewskim po-

rozumie o czynsz z teatru, naj opustoszay koció w. Urszuli przy

ulicy w. Jana i przerobi na teatr, nieco za szczupy, ale do dogodny.

Przedsibiorca by jednak zarazem dyrektorem policyi, to wystarczao, aby

zohydzi go w tak zwanej opinii publicznej, która zmusia .Mieroszew-

skiego do ustpienia po dziesiciu miesicach wietnego kierownictwa.

Entrepryz obj Jul. Pfeifer, oy i utrzymywa scen na dawnej stopie,

ale nie umia równie stworzy zajmujcego repertoaru i uczy arlystów

gry scenicznej, dlatego scena upadaa.

Nowy Teatr krakowski (bud. Jan Zawiejski).

W r. 1840 rzd, zamierzajc wybudowa gmach teatralny, odmówi
dalszej subwencyi, a pienidze umyli kapitalizowa. Mimo tej niekorzyst-

nej sytuacyi zakomi si Tom. Chechowski z Lublina i zawar umow
na lat cztery. Obj teatr stary d. 6 sierpnia 1840. Ta data jest er roz-

kwitu sceny krakowskiej.

Z kocem roku 1842 stan gmach nowy, przeistoczony z dawnego

przy placu Szczepaskim, powikszony przez dokupno ssiedniej dwuokno-

wej kamienicy. Teatr kosztowa 360.000 zotych. Senat w sierpniu 1843 r.

zamianowa Hilarego Meciszewskiego entreprenerem. Meciszewski zamie-

rza niet\'lko stworzy wzorowy dramat polski, ale te wskrzesi oper.

W tym celu poczy si z Franciszkiem Mireckim; podniós poziom sceny

do niebywaej przedtem wietnoci, ale te wkrótce zaczy dochody nie

wystarcza na pokrycie wysokich wydatków. Od r. 1845 Jan Mczyski
przejmuje od niego entrepryz, ratujc swoim majtkiem niepowodzenia

kasowe.
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Wypadki r. 1846 powoduj upadek sceny. W r. 1849 zjeda Che-
chowski z now trup; poar Krakowa przerwa powodzenie. Rzd austry-

acki zabra samowolnie miastu teatr; w r. 1853 ogosi konkurs na entre-

pryz, w którym kad nacisk na utworzenie teatru niemieckiego. Jako
obj teatr J. W. Megerle z Wiednia, ale zbankrutowa w r. 1854. Zjeclia

napowrót Pfeifer i obj teatr.

Przewaga sceny polskiej nie dugo trwaa. Rzd sprowadzi znów
Gauiiusa i scen polsk podda pod jego wadz. W r. 1863 nacisk ger-

manizacyjny zwolnia, teatr oddano Miaszewskiemu, a w r. 1865 Adamowi
Skorupce, który umia nietyiko kierowa teatrem, ale zajmowa si take
aktorami, przestawa z nimi, wywierajc wpyw dodatni. Trupa bya sta-

rannie dobrana, a reyserya doskonaa ').

Wkrótce zosta artystycznym kierownikiem Stanisaw Komian i ten

reyseryi wietne odda przysugi. W r. 1885 odstpi Komian entrepryz

Jakóbowi Gliksonowi, aktorowi, dobremu administratorowi. W roku 1886

utworzono sta komisy teatraln, której obowizkiem jest zdawa spraw
co pó roku o stanie teatru. W r. 1893 stan nowy gmach bardzo ko-

sztowny. Dyrekcy obj Tadeusz Pawlikowski ; scena krakowska utrzy-

muje stale przodownicze stanowisko w teatraci polskicti. Pragnienie do-

skonaoci wywouje od czasu do czasu krytyki i niechci ku Dyrekcyi

(po Pawlikowskim — Józef Kotarbiski, po tym Ludwik Solski), ale w ca-

oci rzecz oceniajc, teatr krakowski jest zarówno co do repertoaru, jak

i wystawy oraz artystycznego przygotowania, pierwszym w Polsce - zmia-

nie za si aktorskich, uciekajcych chtnie do miast zamoniejszych, za-

pobiedz nie mona, a to gównie wywouje czasowe usterki i niedoma-

gania w pojedynczych rolach.

Staej opery od czasu Meciszewskiego nie byo, bo przecitne do-

chody nie wystarczaj na to. Za Komiana istniaa dobra operetka, ale tej

nie próbowano póniej ryzykowa.

Muzyka. Do nieznanej nam bliej muzyki pierwotnej narodowej,

której szcztki dotrway w niektórych pieniach ludowych, ograniczonej

do prymitywnych tonów i atwych instrumentów: gli, piszczaki, trby,

rogu, bbna — wprowadzi Koció piew liturgiczny, który oczywicie

wywar wpyw na rozwój piewu i instrumentów. Katedra krakowska po-

siada odwieczne ksigi liturgiczne z nutami. W kierunku muzyki wieckiej

wywary take pewien wpyw przedstawienia dawane w uroczyste wita,
misterya, poczone z muzyk i wkadkami (intermedyami), majcemi
zabawi suchaczy w czasie przerwy w pobonem widowisku. Misterya

i dyalogi odgryway wan rol w zapoznawaniu z gównemi zasadami

wiary chrzecijaskiej i waniejszemi opowieciami biblii. Dopóki sami ka-

pani brali udzia w tych widowiskach religijnych, wszystko byo w porzdku.

Z chwil dopiero, gdy do udziau zawezwano kleryków, wagantów, „ko-

') Karol Estreicher: Teatr krakowski. Rocznik krak., t. 1.
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sterów i bibusów, uywajcych tonsury dla wyudzania datków, plamicych

nieraz zachowaniem swojem godno duchown", oraz aków, onglerów,

goiiardów, i histrionów, a ci rycho ster widowisk w swe rce pochwycili,

zmieni si charakter religijny misteryów. Do wzniosych sów Pisma w.
wkrad si pierwiastek komiczny, majcy rozwesela widzów i suchaczów.

Powstay wdrujce niby aktorskie kompanie, czonków jej zwano: wagant,

rybat, kleryk, histrio, ak, a byy to osobistoci niekiedy bardzo podane,

bo zdolne do wszelakiej posugi. Taki „aktor" umia czyta, pisa, piewa,

taczy; a przytem zna si na muzyce i umia nawet wiersze robi na

Jan Matejko: Ubiory w Polsce. .Muzykanci krakowscy z XVII w.

obstalunek. Niejeden ak z tej wagabundzkiej rzeszy, wykrelony z liczby

kleryków, cae ycie trawi na kuglarstwie i rymotwórstwie, a biegy w ry-

mowaniu i muzyce, grajcy czstokro na rónych instrumentach muzy-

cznych , piewa mieszczastwu niemieckiemu to po acinie, to po nie-

miecku, a polskiemu wypiewywa pieni polskie. A gdy ju obszed miasta

i znalaz si we wsi zamonej, podczas odpustu lub kiermaszu, gdzie aciny

jego nie rozumiano, ale kalety pene groszy obiecyway obfity zarobek,

dowcipny szkolarz na sposób mistrelów zachodu ukada pieni swoje

w jzyku, treci i formie dla ludu przystpnej. Mimo egzorcyzmów du-

chowiestwa wyszego, mimo ekskomunikacyi i kltw, rybaci przez dugie

jeszcze czasy przebiegali Polsk wzdu i wszerz z pieni na ustach, z mu-
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zyk, koldami i przedstawieniami, biorc ywy udzia w odwiecznych

obrzdach i zabawach ludowych.

W rachunkach miejskich krakowskich s od roku 1390 zapisane wy-

datki na kapel miejsk. S lady, e ju w XV w. wprowadzono piew
wielogosowy, a w kocu tego wieku uczono nieco piewu i teoryi mu-

zycznej na uniwersytecie, i rzeczywicie musiaa muzyka uczyni w tym

czasie znaczne postpy w Polsce, a w szczególnoci w Krakowie, gdzie

miasto, król, biskup i magnaci utrzymywali piewaków i muzykantów,

skoro niedugo w nastpnym wieku spotykamy muzyków na wysokim

szczeblu wykonania a nawet kompozycyi. Znanym jest za granic Henryk

Fink, muzyk Olbrachta i Aleksandra Jagielloczyka, z niemieckiej rodziny,

ale w Polsce wyksztacony. W roku 1512 i 1524 drukuj si w Krakowie

dziea muzyczne, zajmujce si teory ').

Zygmunt Stary by niezwykym lubownikiem muzyki, jeszcze przed

wstpieniem na tron wydawa bardzo wiele na ni ze swych skromnych

dochodów. Grali mu przy wieczerzy i przyjciu goci na klawicymbale,

virginale, lutni, multankach, harfie, organach, pozytywach, fletach, regaach.

Popisyway si przed nim cae kapele i stowarzyszenia muzyczne n. p.

lutnici i trbacze biskupa pockiego, piewacy niemieccy, kapela królew-

ska, muzykanci miejscy w liczbie 14, trbacze kardynaa ks. Konrada Ma-

zowieckiego, kapela jazowiecka, muzyka wojskowa i róni grajkowie w-
drowni, oraz tancerze, bazny, komedyanci i t. p. Chadzali te do króle-

wicza prawie codziennie acy z rónych burs krakowskich to z larwami,

to ze piewami lub komedyami uciesznemi, gwoli urozmaiceniu koncer-

tów, a raczej gwoli zdobycia grosza na chleb powszedni. Gdy si Zygmunt

oeni z Bon Sforz, przyby wpyw woskiej muzyki. W r. 1520 doko-

nan zostaa reorganizacya kapeli, niewtpliwie za spraw Bony. Fistulator

Mucha sprowadzi z Niemiec — dokd jedzi z woli króla i na jego koszt —
kilku artystów wyrobionych ; reszt wybrano z si miejscowych i woskich,

z czego wytworzy si zespó wcale pokany. Czynem wielkiej wagi dla

rozwoju muzyki bya fundacya przez Zygmunta kaplicy Jagielloskiej na

Wawelu w 1543 r. i ustanowienie przy niej kollegium piewaczego (chóru),

hojnie przez króla zaopatrzonego w fundusz, a skadajcego si z probo-

szcza, który by zarazem dyrektorem chóru, z 9-ciu piewaków kapelanów

i jednego kleryka. Ich obowizkiem byo piewa utwory wielogosowe

na wotywach codziennych zwanych „Rorate" (std nazwa kaplicy „Ro-

rantystów").

Zygmunt August popiera muzyk podobnie jak ojciec. Z pomidzy
kapelmistrzów jego orkiestry wyszli znani kompozytorowie: Wacaw z Sza-

motu, Marcin Lwowczyk i Mikoaj Gomóka, który najwicej wniós pier-

wiastku narodowego do muzyki. Kapela dostawaa przyodziewek ze skarbca

królewskiego. Kompozytorom, organistom, lutnistom i wogóle solistom

') Aleksander Poliski; Dzieje muzyki polskiej. Lwów 1908.
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wybitnym sprawiano jak i kapanom „szaty purpuraskie (purpurowe)

dzikie, wedle zwyczaju z beretkami". Piszczkowie niemieccy nosili odzie

z „sukna czerwonego, kabaty z adamaszku brunatnego, berety z aksamitu

czarnego". Piszczkowie woscy nosili odzie odmienn; szaty „zwykle

sukienne, tylko z kabatami, jak Niemcy". Oprócz niedokadnycli wspo-

mnie i nazwisk mno si dotd dochowane zabytki muzyki w^ formie

nut pisanych i drukowanych, oraz dziea teoretyczne. Równoczenie refor-

macya kocielna wywoaa nowe piewniki i kancyonay.

Obok kapel króla i monych, istnieli wolno praktykujcy muzykanci,

czcy si wedug potrzeby w zespoy potrzebne na zabawy w gospodach,

po chrzcinach, weselach i uroczystociach.

Od Xl\^ w. znajdujemy w aktach wzmianki ogólnikowe przy nazwi-

skach mieszczan : musicus, organarius, tubicina, citharista, lutinista. Od
rednich wieków stanowili — jak wszystkie zawody — cech, którego naj-

starszy dochowany statut pochodzi dopiero z roku 1549, wymieniajcy:

piszczków czyli flecistów, oboistów i lutnistów, wspominajcy muzyków

królewskich, biskupich i wielkopaskich. Byo to raczej bractwo i kasa

zapomogowa, ni cech w cisem znaczeniu, bo muzyk uwaano za

„sztuk wyzwolon". Niektórzy muzycy mieli „druyn", dzieci pomaga-

jce w piewie i graniu na skrzypcach, on, co „kalkuje i miechów pod-

nosi". Mieli kaplic cechow omioboczn w wirydarzu klasztoru Fran-

ciszkanów, zburzon na pocztku XIX w. Na Kazimierzu by cech grajków,

zwanych uzualistami, zdaje si obejmujcy niszorzdnych muzykantów.

W XV\\ w. kwitn w Krakowie wyrób instrumentów muzycznych —
robiono tu : organy, piszczaki, szaamaje, kornety, trby, skrzypce, klawi-

kordy, pozytywy, spinety, klawicymbay, regay i t. d.

Klawi cyn, w Polsce nazywany zazwyczaj klawicymbalem, byt przez

XVII i XVIII wiek „królem instrumentów", nietylko jako instrument solowy,

ale te jako niezbdna podstawa wszelkiej orkiestry. Klawicyn by waci-

wie harf, do której dodano dwie klawiatury i mechanizm szpinetu. Dwik
powstawa wskutek szarpnicia struny przez piórko ostro zakoczone.

Pierwsze klawicymbay fabrykowano ju w kocu XVI wieku; pojawienie

si fortepianu wyparo z uywania ten instrument, przez dwa stulecia ucho-

dzcy za szczyt doskonaoci.

Quinton posiada pi strun, skd jego nazwa, ton wydaje nad-

zwyczaj mikki i delikatny. Viola d'amour — w Polsce Wildamorem

zwana — posiadaa prócz zwyczajnych siedmiu strun, tak sam ilo strun

metalowych, umieszczonych poniej, a przechodzcych przez podstawk

i przymocowanych osobnymi guziczkami. Struny te, pozostajc w cigej

stycznoci ze strunami górnemi, tworz ton harmoniczny, czyli sympaty-

czny tonu wydawanego przez tamte, co bardzo korzystnie wpywa na okr-

go i si dwiku. Viola de gamba bya rodzajem dzisiejszej wiolon-

czeli (gamba — kolano). By to instrument bardzo modny i popularny

w kocu XVII i XVIII wieku. Strun mia pierwotnie sze, od roku 1765
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wprowadzono strun siódm. Basse de viole mao si róni budow
od dzisiejszych! kontrabasów, by jednai<e mniejszy; strun miewa cztery

lub pi.
W inwentarzach! spadkowycti spotyka si i „ksigi do muzyki nale-

ce, t. j. mutety, symfonie, kamzony w druku i pisane, padwany z par-

titurami" ').

Muzyka kocielna, majca pewn sta podstaw w posadach kantora

i organisty, uprawiana z orkiestr w katedrze i niektórych kocioach,

z chórem aków, rozwijaa si najwicej i ona te wywoaa najwiksz
liczb kompozytorów i pozostawia najwicej zabytków w nutach i par-

tyturach.

Dopiero w r. 1734 kupuje kanonik kollegiaty w. Anny, X. Artwiski,

dom na rogu ulicy Szewskiej dla kapeiistów kocielnych, a nastpnie prze-

znacza go na burs muzyczn w r. 1764, wspart pote!n zapisami innych

dobrodziejów"). Bursici grywali gównie w kocioach, ale suyli i za

orkiestr cywiln na weselach i zabawach. Równoczenie zamiowany w mu-

zyce kanonik Wacaw Sierakowski utrzymywa swoim kosztem znaczny

chór i orkiestr. W roku 1817 powstaje Towarzystwo muzyczne, którego

pierwszym kierownikiem by Wincenty Gorczkiewicz (t 1858), ceniony

organista zamkowy, a siedzib bya srebrna sala na I pitrze paacu zam-

kowego, potem stary ratusz na rynku, nastpnie tuao si po rozmaitych

lokalach, podnioso poziom treci i wykonania, dawao take koncerty,

zwane wówczas „akademi", ksztacio solistów w rozmaitych kierunkach

;

od r. 1824 podupado, w r. 1835 poczyo si z burs muzyczn i za-

mienio w szko muzyczn. Rzd Rzpitej krakowskiej sprzeda w r. 1845

Burs muzyczn w celu uzyskania funduszu na reparacy Kollegium mniej-

szego, a szkoa z burs tuaa si po najrozmaitszych lokalach najmowa-

nych ; reszt funduszów zamierajcej bursy uy rzd w r. 1873 na szko
sztuk piknych.

Koo r. 1867 zawizao si towarzystwo piewackie „Muza", które

nastpnie zamienio si na „Towarzystwo muzyczne" ze szko, zamie-

nion potem na „Konserwatoryum muzyczne"^).

Usiowanie stworzenia orkiestry datuje si od czasu X. W. Sierakow-

skiego, istniaa ona potem przy teatrze. W r. 1821 stworzono orkiestr

milicyi. Po r. 1846 orkiestry wojskowe su i publicznoci cywilnej. To-

warzystwo „Harmonia" zorganizowao orkiestr cywiln, która jednak do-

td walczy z brakiem dostatecznych funduszów.

Opera datuje pocztek razem z teatrem t. j. od drugiej poowy XVil I w.

Równoczenie pojawia si zaczynaj pierwsze koncerty przejezdnych wir-

tuozów'): w r. 1788 gra Neuman na flotrowersie, w r. 1809 Lessel, w r.

') S. Tomkowicz: Do historyi muzyki w Krakowie. Rocznik krak , tom IX.

^) E. Kubalski; Z dziejów krakowskiej muzyki. Kraków 1906.

') Ciechanowski Stan.: „Towarzystwo muzyczne krak. 1866—1891". Kraków 1891.

*) Wedug wspóczesnych gazet.
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1811 piewa Ferbendis, w r. 1819 Gentile Burgundi, primadonna wiede-

ska, w r. 1820 sawna Catalani, 1822 rodzina Kckich, 1823 Oertner na

gitarze, 1825 Karol Lipiski, 1828 Józef Krogulski, mody pianista, w r. 1829

Gilbert gra na iarmonijce i instrumencie dtym o 22 klapach, 1831 Ca-

steili, tenor, 1832 Ctiromiski, klarynecista, 1833 Iycki, skrzypek, 1834 Sa-

muel Kosowski gra na skrzypcaci, wiolonczeli i piewa, 1835 yd Guzi-

ków gra na instrumencie wasnego wynalazku ze somy i drzewa, 1836

Promberger na melodykonie i Sokulski, pianista, oraz skrzypek Wincenty

Studziski, 1837 Maksym Spira naladowa ustami waltorni i trb z kla-

pami, 1838 Rajczak, na trbce pocztowej, 1839 Lierhamer, baryton, Lubow-

ski, fortepianista, Antoni Straski, sopran z Wiednia, szkoa piewu Mire-

ckiego, 1841 Fryd. Lund, skrzypek, 1842 Bochs, na arfie, 1843 Ignacy

Krzyanowski, pianista i Liszt, którego koncerty w Krakowie przyjto

z niesyclianym dotd zapaem, 1844 Nina Mora, na gitarze, Janikowa,

piewaczka, Serwaczyski, skrzypek, Julia Zamecka, piewaczka, Ernst, skrzy-

pek, 1849 Apolinary Ktski, 1851 piewacy pirenejscy, 1853 bracia Wie-

niawscy, 1867 Karolina Patti, Popper, wiolonczelista, w r. 1879 Mierzwiski.

Najwikszym entuzyazmem cieszyy si koncerty: Catalani, Liszta, Lipi-

skiego i Mierzwiskiego.

*^''

''"^-r M^^ '
\V.ffte

Kartusz z ortem Wazów z kocioa w. Piotra.



ROZDZIA IX.

Domy redniowieczne, warowno - powstawanie ulic i przecznic zbytek miejsca

i materyau - goda, nazwy domów — zmiany w epoce odrodzenia ~ liarol<, portale,

koatki, kraty — architektoniczna cao zabudowania miasta — dziedzice - paace,
kolumnady — ich zabudowanie — wewntrzny podzia domów schody — sklepie-

nia, puapy, sztukaterye podogi, kominy, piece, szpalery, kotryny — nazwy pokoi -

okna, drzwi, opa — alniarye, skrzynie, sekretarze — obrazy, rynsztunki, mapy — pa-

jki, lichtarze, instrumenty muzyczne, ksiki, klejnoty.

Zmienione warunki gospodarstwa spoecznego i indywidualnego spro-

wadziy zupen zmian fizyognomii miast i pojedynczycli domów
w czasaci nowoczesnycli. Dawniej l<ade miasto byo warowni, byo
otoczone murami, a std nie mogc si rozszerza, zabudowywao si
bardzo gsto. Brak dostatecznego bezpieczestwa powodowa, e domy
budowano warownie: bramy, zwane furtami, mocne z zaporami, okna

mae z okiennicami i kratami. Od XIV w. wciodzi budowa murowana
a z ni wiksza warowno w grubych murach, sklepieniach ; w domu
I. or. 17 przy ulicy Floryaskiej znaleziono nawet strzelnicze okienka na

parterze, póniej zamurowane.

Domy stawiano frontem do ulic, a tak zwane przecznice, czce ulice

w poprzek, byy dostpem do oficyn i skadów domów frontowych, prze-

znaczonym gównie dla waciciela domu i jego domowników, dlatego

przecznice nie miay nazw pierwotnie i dopiero znacznie póniej w XVII

i XVIII w. zaczy si zabudowywa i otrzymywa nazwy. Parcele ozna-

czone przy lokacyi 1257 r. zabudoway si oczywicie zwolna t. j. domami
wolno stojcymi, nie zajmujcymi caego frontu parceli, od r. 1300 spoty-

kamy czste transakcye pozbywania poowy, czwartej czci takich parcel,

t. j. czci nie zabudowanej od frontu, uywanej prawdopodobnie poczt-

kowo na ogródek lub plac skadowy przy domu. Na odstpionej czci
buduje si nowonabywca, a tak powoli powstaj zwarte szeregi wakich
domów bezporednio do siebie przytykajcych, powstaj przepisy o wspól-

noci murów.

Wilkirz z r. 1367 postanowi, e: „Kto chce murowa, temu pomódz
ma ssiad, ustpi mu jeden okie gruntu, poczem oba maj murowa
przez dwa pitra. Jeli ssiad murowa nie moe, ma si ustpi okci

dwa, a przedsibiorca sam budowa bdzie. Nie moe si temu ustpieniu

sprzeciwi waciciel gruntu, jeeli dom wasnego gruntu niema; nabywa
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on tylko pierwszestwo do kupna kamienicy, jeeli ta idzie na sprzeda,
obowizanym za jest przyzna to pierwszestwo wacicielowi kamienicy,

jeeli grunt sprzedaje. Budujcemu kamienic przy kamienicy liczy si mur
graniczny po 12 grzywien za stóp dziesi (Ruthe, virga), przez co nabiera

prawo do potowy muru, z wyjtkiem stawiania luków zwanych Schwib-
bogen". Od owych czasów datuje si powszechna w Krakowie wspólno
murów granicznych.

Nie byo dawniej

licznej klasy najmujcej

mieszkania w cudzych

domach : dom dawny
przewanie suy za

mieszkanie obywatela,

kupca lub rzemielnika

z rodzin i domowni-
kami, oraz na warsztat

i skad; nie byto spe-

kulacyjnej budowy do-

mów na sprzeda, kto

zatem dom nabywa lub

budowa, to myla zro-

bi z niego siedzib wy-

godn dla siebie i po-

tomków.

Susznie nad bra-

m jednego ze starych

domów krakowskich
wykuto : Sibi, amico et

posteritati (Sobie, prz>-

jacielowi i potomnoci).

Dawniejsze czasy

nie znay te rozlicznych

nowoczesnych sposo-
bów uywania boga-

ctwa, a zbytek objawia si przewanie w bogactwie domu, mieszkania,

ubrania, jada i napoju. Fundamentalno i zdobno tych kamienic byy
zwykym objawem bogactwa lub przynajmniej dostatku.

Dlatego we wszystkich dawnych kamienicach znajduj si obszerne

sienie i izby, dzi na poowy przepierzone, ze szcztkami dawnych rzebio-

nych odrzwi, wgarów okiennych, puapów, marmurowych kominków,
ozdobnych schodów, krat i t. d., które obecnie wyrzuca si, lub kryje

tynkiem, bo komorne nie wystarcza na pokrycie kosztownych reparacyi

wobec wyszych podatków.

Portal domu I. 20 przy ulicy w. Jana.
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Dzi cae ulice zoone z czynszowycli i sl<lepowyci domów, jedna-

kow we wszystcici miastacli nosz fizyognomi ; dawniej — kady dom
by indywidualnoci, ulice odznaczay si rozmaitoci, piknem arciite-

ktonicznem i barwnoci, bo czsto poiictiromowano domy i zewntrz,

czego resztki doclioway si dotychczas na jednym z domów przy placu

Maryackim.

Z dawnego tego bogactwa kamienic mieszkalnych pozostay w Kra-

kowie wszdzie drobne lady, w niektórych jednak domach pozostay w ca-

oci cae partye da-

wnej zdobnoci.

Najwicej ulegy
zmianie facyaty z po-

wodu przeróbek na

sklepy, zasonienia por-

talów gablotami. To, co

dzi nazywamy sklepa-

mi, prawie e wcale nie

istniao dawniej w pry-

watnych domach, bo

miasto ze wzgldu na

dochód czynszowy
z wasnych sklepów

i kramów, ze wzgldu
na kontrol podatku

i towarów, wymagao
sprzeday po publi-

cznych sklepach, jak

w Sukiennicach , kra-

mach bogatych , ela-

znych, szklannych, pó-
ciennych, garncarskich,

piekarskich, w jatkach

rzeniczych, szewskich,

ledziowych, krupni-

czych i t. d., po straganach a nawet na trelach czyli trotoarach. W do-

mach sprzedawano tylko pewnego rodzaju towary, wymagajce pewnej

obsugi, jak trunki, jado (gospody), lekarstwa (apteki), ksiki (ksigarnie).

Dopiero w póniejszych czasach gdzieniegdzie zaczto robi sklepy po

domach prywatnych, zwaszcza w Rynku. Sklep taki nie mia zewntrz

drzwi, a wystaw towarów urzdzano na okiennicy, u dou szerokiego

a niskiego okna na zawiasach umocowanej, któr dwoma acuszkami
z boku podnoszono do góry i w ten sposób okno na noc zamykano, na

dzie za spuszczano okiennic tylko do poziomu tak, e stanowia jakby

stó przed otwartem oknem, z którego kupiec podawa i pokazywa towary,

Portal domu I. 18 przy ulicy Kanoniczej.
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a kupujcy oglda i targowa nie wchodzc do wntrza domu. Dlatego to

w Rynku przed wielu domami byy podcienia, aby chroniy kupujcego

i towar od deszczu.

(Sklepami nazywano dawniej piwnice lub parterowe, sklepione, wa-

rowne izby na skady przeznaczone).

Mimo wielokrotnych przeróbek domów krakowskich doc"howao si

nieco typowych dla dawnych epok okazów. Facyata kamienicy I. 45

w Rynku, cho przy restauracyi obecnej dano jej szczyt nowoczesny,

przedstawia ceglan budow z koca XV w., z wielkiemi oknami kamien-

Szara kamienici.

nemi, póno-gotycko profilowanymi wgarami
;
parter nowoczesny dosto-

sowano w stylu got>'ckim, odpowiednio do potrzeb nowoczesnych t. j. w zna-

cznych rozmiarach, dopuszczajcych duo wiata do wntrza.

Domy epoki gotyckiej koczyy si trójktnymi zbatymi szczytami,

kryjcymi dach siodowy, odprowadzajcy wod na boki. Z boków takiej

facyaty szczytowej wystaway rynny, czsto smoczymi pyskami ozdobione,

wyrzucajce wod na rodek ulicy. Taki szczyt koczy zapewne t kamie-

nic u góry.

Poniewa dawniej domów nie numerowano, przeto zazwyczaj kady
dom mia nazw lub godo, od którego go nazywano. Dom wyej wzmian-

kowany zwano „Kromerowskim". Wiele domów zachowao jeszcze nazw
od gode po dzi dzie, chocia goda ju od dawna niema i ladu.
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n. p. „pod konikiem" (w Rynku). Najstarszem godem jest lew na domu
przy ulicy Grodzkiej 1. 32, zwanym „Podelwie". W XV w. musiay jeszcze

powsta jaszczurki, w Rynku g. 1. 9; redniowieczny charakter ma
take baranek na domu przy ulicy Szewskiej 1. 7. Po tych nielicznych

godach redniowiecznych, które do nas doszy, nastpuje cay szereg pó-

niejszych z w. XVI i XVII, najwicej za z XVIII w. Najmniej stosun-

kowo gode powstao w w. XIX ) Dopiero w ostatnich latach pojawiaj

si znowu nieliczne przykady. Co do materyalu, z którego robiono goda,

przewaa wród dawniejszych kamie, wród nowszych gips. Musiao ich

by take wiele z drzewa, ale te atwiej zniszczy zb czasu. Strona arty-

styczna tych gode jest nierówna. Przewanie s to roboty kamieniarskie,

raz bez zarzutu, to znowu sabsze, czasem wznosz si do artyzmu i obok

nazwy daj domowi prawdziw ozdob, n. p. lew i jaszczurki. Cz gode
powstaa jako znaki kupieckie, n. p. winogrona u winiarzy, topór u rze-

nika. W aptekach mona byo dosta zió rónych i korzeni, pochodz-

cych z rónych zamorskich krajów, co nadawao aptekom jakie charaktery

egzotyczne, ten sam charakter miay wic i goda apteczne z owych cza-

sów: przedstawiaj one murzynów, sonia, nosoroca, tygrysa i t. p.

W domu „pod murzynem" (ulica Floryaska I. 1), którego godo mieci

si na naroniku midzy oknami pierwszego pitra, bya apteka ju w po-

owie XVI w., w r. 1618 zwana take „pod Etyopy". Dom przy nlicy

Grodzkiej I. 32, zwany dawniej „pod Elefanty", nalea w r. 1647 do Bo-

nifacego Cantelii, aptekarza królewskiego. Musiay na nim by dwie rzeby

przedstawiajce sonie. Jeden z tych soni wmurowany dzi w dziedzicu

w oficyn ssiedniego domu. Nad nim wmurowany nosoroec. Drugi

nosoroec wprawiony jest od frontu, std dom zwie si obecnie „pod no-

sorocem". Dawniej dom „pod nosorocem" by naprzeciwko (Grodzka 31)

i niezawodnie miecia si tam równie apteka. Zarówno so, jak oba

nosoroce, pochodz jak si zdaje z koca XVI lub z XVII w. Najliczniej-

sze s goda biorce pocztek z uczucia religijnego, n. p. oko otwarte

w trójkcie, wyobraenie Opatrznoci (ul. Wilna I. 5, ul. w. Jana I. 9,

ul. Stolarska I. 15 i t. d.). Goda religijne przedstawiaj zazwyczaj posta

osoby witej, umieszczon w maej niszy na fasadzie, albo te na krok-

sztynie w naroniku domu. Najczciej spotykamy figur Matki Boskiej,

samej albo z Dziecitkiem. Z gode tego typu na szczególn wzmiank
zasuguje pikna renesansowa rzeba na domu w ulicy Floryaskiej I. 5.

Uwagi godne s take mae figurynki, wpuszczone w klucz archiwolty nad

portalami domów przy ul. Sawkowskiej I. 4 i Mikoajskiej I. 5. Bardzo

czsto powtarzano w. Floryana, patrona od ognia, w obrazach i w rze-

bie (ul. Grodzka 1. 40, w. Marka 1. 22, Podzamcze I. 7, w naroniku

Basztowa 7, i t. p.). Na domach duchownych i dobroczynnych umieszczano

figury i obrazy witych, Chrystusa, M. Boskiej. Dom „pod Trójc w."

') Sternschuss Adolf: Godta domów krakowskich, Rocz krak , T. II.
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(ul. Stolarska I. 13) nalea w w. XVII do Dominikanów, osiedlonych przy

kociele w. Trójcy, rzeba wic umieszczona w niszy powyszego domu

przedstawia w. Trójc. Na domu pod „w. Janem Kapistranem" usta-

wiono w naroniku ul. Wilnej i Rynku posg tego witego, albowiem

jest tradycya, e mieszka tu w czasie swego pobytu w Krakowie w r. 1454.

Obok goda domu wisiay czsto goda warsztatu, n. p. klucz elazny,

oznaczajcy lusarza, beczka — bednarza, krzy z wiecem — miodosyt-

nika i t. p. Od XVI wieku pocza szlactita nabywa domy, a odtd przy-

•' '^ ^ I tiH •
'

Ozems i attyka patacu przy ulicy w. Jana 1. 11.

byy jako goda nad portalami herby i armatury. W portalu kamienicy 1. 3

przy ulicy Floryaskiej dochowa si „gmerk" czyli herbik mieszczaski.

Czsto te umieszczano póniej monogramy wacicieli.

Kamienica przy ul. Kanoniczej I. 3, niegdy bursa zwana „grochow",

ustpiona drog zamiany w r. 1469 przez uniwersytet kapitule katedralnej,

zachowaa do dobrze fizyognomi dawnego domu mieszkalnego z po-

cztku XVI wieku.

Od pierwszej poowy tego wieku przyjy si formy renesansu. Za-

czto zakrywa dachy zdobnemi attykami, przybyy gzymsy nad oknami,

K. Bkowaki. Dzieje Krakowa. 1'
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bramy ujto w bogate portale z kolumnami po bokach i z humanisty-

cznemi sentencyami, wykutemi pod górnym gzymsem bramy lub okien.

Attyki, bd zdobne esownicami i posgami lub maszkaronami, bd
przynajmniej zbami i miarowemi niszami, przyjty si tak ogólnie, e je

i póniej z dodatkami panujcycli stylów chtnie stawiano. Z Krakowa
rozeszy si attyki i do innych miast. I dzi jeszcze bywaj powtarzane.

Zachoway si one w bardzo licznych i rozmaitych okazach, cho z ka-

dym rokiem ubywaj
,
gdy wymagaj znacznych wydatków na zabezpie-

czenie przed zawilgoceniem od spywajcej z dachu wody, zatrzymujcej

si na attyce.

Epoka baroka, która w kocioach najwicej zrobia spustoszenia

swemi modnemi przeróbkami, zastaa mieszczastwo mniej bogate, nie

budowaa nowych kamienic, ale wprowadzia do facyat sw ornamentacy

;

do pikniejszych ozdób nale gipsatury nad oknami i liczne portale (n. p.

ulica w. Jana 1. 20).

Nad gotyck bram domu 1. 9 przy ulicy w. Jana, wprawiono gipsowy

ornament rokoko, zaznaczajc i ten styl z kolei. Rokokowe ornamenty

gipsowe zachoway si najwicej na pilastrach kamienic.

Kilka facyat w stylu „empire" prowadzi ju ku wspóczesnym bu-

dowlom.

Do waciwoci dawnych facyat naleay awki kamienne, obok bramy
umieszczane, na których obywatele wieczorami uywali spoczynku i po-

gawdki. Ostatnie okazy takiej awki znikny dopiero przed kilku laty').

Obok bram umieszczano po obu stronach due kamienie z okrgtemi

zagbieniami, w których gaszono pochodnie, uywane przez wracajcych

w nocy pieszo lub lektyk do domu, gdy publicznego owietlenia nie

znano do koca XVIII wieku. Dygnitarze i zamoniejsi mieszczanie, wy-

bierajc si w odwiedziny w porze wieczornej, byli przeprowadzani przez

sub z pochodniami. Magnaci mieli szybkonogich „laufrów", którzy biegli

przed pojazdem, trzymajc w rku pochodnie zapalone. Gdy pan bawi

w gocinie, suba czekaa przed bram, pochodnie zgasiwszy. Aby przy

tem gaszeniu ogie nie zosta zapuszczony, umieszczano przy domach wspo-

mniane kamienie z wydreniami, w których pomie by przyduszany.

. Dzwonków do bram nie znano z wyjtkiem klasztorów, ale na oku-

tych elazem bramach, przewanie dotychczas mimo zmian portalów jeszcze

zachowanych, wisiay koatki. Koatki te byy dwojakiego rodzaju : skaday
si albo z motka na acuchu lub powrozie zawieszonego, którym ude-

rzano w miejsce umylnie dla tego celu blach wyoone, albo te z rucho-

mej elaznej albo mosinej, niekiedy bardzo ozdobnej antaby, któr ujmo-

wao si rk i stukao w przybit tu pod ni blach (Rynek I. or. 20).

Kochanowski w swych „alach forty" takiemi sowy kae jej na

nocne niepokoje narzeka:

') Ostatnia na placu Maryackim suy za podstaw gablotki sklepowej.
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Uauj si kto dobry, a potucz zawiasy

I mnie sam wrzu w ogie ! bo prze te niewczasy

Dobrze ju nie szalej, ja forta strapiona:

Co tu za mej pamici powrozów stargano,

Wrzecidzów ukrcono, motków skoatano!

Teraz ju gowicami (szabel) otrowstwo mnie tucze,

A ubogi gospodarz chowa pod si klucze.

Wogóle dbano o ubezpieczenie bram elaznem okuciem, zasuwami

i zami<ami. Przed wpuszczeniem do domu otwierajcy wyglda przez mae
oi<ienko, okoo koatki umieszczone, by zobaczy kto da wejcia. Okienko

to zwano judaszem, czsto miao klap elazn z otworami. Ostatni judasz

taki jest jeszcze w bramie domu 1. 32 przy ul. w. Jana. Okna parterowe

wszystkie byy kratowane, a czsto i na pitrach. Aby umoliwi otwie-

ranie skrzyde okna, umieszczano kraty przed oknem jako ozdobne kosze,

kute z gitych w rozety elaz.

Z wykuszów (erkerów) dochowa si tylko jeden na domu wikaryu-

szów na Wawelu i dwa w Bibliotece Jagielloskiej.

Malownicze resztki dawnej ozdobnoci gin z dniem kadym, a domy
nabieraj jednakowej kosmopolitycznej fizyognomii.

Dawne miasto, czyli dzisiejsze ródmiecie stanowi doskona cao
architektoniczn, ma swój wyraz przez dobre ustosunkowanie proporcyj

i sylwet domów rónych stylów, ale majcych zawsze swoj wasn indy-

widualno, przez szczliwe a swobodne zamknicie perspektyw ulic. Per-

spektywy ródmiecia odznaczaj si korzystnie zarówno w domach na-

chylonych szkarpowo, nabierajcych przez to lotnoci, nie przerywanej

zwykle zbyt wybitnymi poziomymi gzymsami, któreby mogy wywoa
wraenie obnienia wysokoci, zakoczonych szczliwie u góry bd sze-

rokim wystpujcym gzymsem, bd attyk. Portale, bramy i sienie s do

caoci budynku ustosunkowane: portale podkrelaj wejcie, zwykle do-

stosowane do zdobnoci fasady, prostsze przy skromniejszych, zdobniejsze

przy bogatszych. Bramy w portalach dostosowane do caoci i prakty-

cznych celów, portal i brama dostosowane do wielkoci sieni, sowem
logiczne ustosunkowanie do caoci w pierwszym rzdzie, dekoracyjne zdob-

nictwo w drugim dopiero. Dostosowanie si do caoci potrzeb i cech

domu wystpuje jeszcze wybitniej w budowie sieni, wskazujcych wielko-

ci, sposobem sklepienia, powag budowy — wielko domu, epok, cha-

rakter waciciela i cel domu ').

Wszystkie owe pikne perspektywiczne zamknicia ulic nie byy z góry

obmylane, lecz dzieem przypadku. Budujcy stosowali si do danego

miejsca, a efekt szczliwszy polega nie na obmyleniu, lecz na wyniku

swobodnego traktowania zadania. Gdyby wówczas kierowano si jakiemi

receptami estetycznemi, wynik niebyby moe taki szczliwy. Wiadomo
jedynie co do 2 kocioów, i przy budowie ich brano pod uwag sytuacy

') Franc. Mczyski: Ze starego Krakowa. Ulice, bramy, sienie Kraków 1908

11*
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i zamierzony efekt: co do kocioa w. Piotra, wykonanego w upatrzonem

i popieranem, zwaszcza przez Zygmunta III, miejscu, i co do kocioa
w. Anny, aby zamyka ulic t, podobnie jak koció Pijarów przy ulicy

w. Jana, lecz zamiar ten nie doszed do skutku z powodu niemonoci
uzyskania miejsca, pod które trzebaby zburzy gimnazyum Nowodworskie.

Domy ródmiecia nie byy domami czynszowymi, lecz mieszkaniami

zamonych ludzi, czerpicych dochód z warsztatu lub sklepu, a nie z czyn-

szu i tern si tómaczy luksus miejsca i zdobnoci. Ze zmian charakteru

tego na czynszowy w pocztku XIX wieku przyszy dopiero przepierzenia

sieni w celu wyzyskania jej na sklep, lub zupene przerobienie jej na ten

cel i zrobienie poktnego wejcia przez drzwi wybite w oknie, które da-

wniej sie owiecao lub od bocznej przecznicy w domach naronych.

Dziedzice. Kraków zabudowa si mniej wicej w szachownic,

t. j. ulice przecinaj si pod ktem prostym, a pojedyncze kompleksy do-

mów midzy ulicami a przecznicami tworz kwadraty. Fronty domów byy
zwrócone do Rynku i ulic z niego wychodzcych, przecznice midzy ulicami

nie miay adnych frontów, gdy wszystkie narone domy najbliszych ulic

miay od przecznic tylko wjazdy na swój dziedziniec, co si dotychczas

dochowao w kilku domach przy ulicy w. Marka. Dlatego przecznice nie

miay adnych nazwisk, bo stanowiy tylko boczny, niejako domowy do-

stp do kamienic a waciwie do ich dziedziców. Z tej formy budowy

pochodzi, e dla uzyskania jak najwicej frontów od ulicy, budowano domy
bardzo wzkie, wntrze jednak bywao mimo to obszerne, a to przez g-
boko domów. Cz przedni zabudowania owiecay okna od frontu,

a okna skierowane na dziedziniec daway wiato drugiej czci mieszka,

gdy za przybyo dostatku i rodziny, budowano w gbi oficyn, oddzie-

lon od frontowej czci dziedzicem, poczon gankami lub korytarzem

z czci frontow.

Kraków ju kolo roku 1300 mia murowane kamienice; w wieku

nastpnym przybyo ich jeszcze wicej, a w wieku XV byl ju prawie cay

murowany. Dzi prawie wszystkie domy przerobiono, ale gówny plan

i fundament, a czasem i mury dawne pozostay. Z pierwotnego rozkadu

z koca XV wieku pozostay wyrane lady w domach naronych prze-

cznicy w. Marka i ulic Sawkowskiej, Floryaskiej i Szpitalnej, w których

pozosta pierwotny dziedziniec oddzielony tylko murem od przecznicy.

Gdzie w nowszych czasach stworzono front od przecznicy, tam zmala

znacznie dziedziniec, bo na nim musia stan nowy frontowy budynek.

Z póniejszych czasów dziedzice maj niskie oficyny, a przez to wiele

wiata, n. p. w kilku domach przy ul. Szpitalnej. I tu nie aowano na

ozdob okien i drzwi, wychodzcych na dziedziniec, jak n. p. got>'ckie

wgary w domach I. 40 w Rynku i 1. 7 na Maym Rynku.

Od XVI wieku datuje si wielka zmiana w dziedzicach. Paaców
wprawdzie Kraków nie posiada, oprócz królewskiego na Zamku, bisku-

piego naprzeciw Franciszkanów, a obok Zborowskich, potem Wielopól-
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skich, ale ze wzrostem zamonoci mieszczan i osiedlaniem si dostojni-

ków dworskich, nie wystarczay ju dawne wzkie kamienice, zaczto je

fczy po dwie lub po trzy w jedn cato, a dziedzice ich po zburzeniu

murów granicznych, ujmowa w ozdobn form, wprowadzon przez wo-
skich architektów. Wzorem dla kamienic krakowskich byl, zdaje si, dzie-

dziniec paacu królewskiego na Wawelu, zbudowanego w stylu odrodzenia

najwczeniej, bo w pocztku XVi wieku; w podobny sposób otaczano

Dziedziniec Zamku na Wawelu w XVI w. (podug rysuniiu S. Odrzywolskiego).

dziedzirke dokoa arkadami pólkolistemi, na kolumnach z ozdobnemi go-
wicami, tworzc z dziedziców architektoniczne caoci.

W ten sposób w XVI i XViI w. powstao z poczenia wskich ka-

mienic mieszczaskich wiele prawdziwie paskich siedzib, w których gdzie-

niegdzie dotrway dotychczas te pikne dziedzice.

Najpikniejszym jest w domu Jabonowskich w Rynku, w którym

ozdobne arkadowania obejmuj wszystkie cztery boki dziedzica. By on

z kolei wasnoci magnackich rodzin: Jordanów, Firlejów, Zbaraskich,

Winiowieckich. Dziedziniec jest prawdopodobnie dzieem architekta flan-
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dryjskiego Henryka von Peene, sprowadzonego w roku 1625 przez Zba-

raskich.

Dziedziniec domu kapitulnego przy ulicy Kanoniczej I. 21, otoczony

z trzech stron kolumnad z arkadami renesansowemi na parterze i pitrze,

pochodzi z XVI wieku. Dom kanoniczy I. 20 naprzeciw pooony, daro-

wany kapitule przez kardynaa Zbigniewa Olenickiego, posiada kolumnad
tylko z dwóch stron dziedzica; odznacza si ona za' to szerok rozpi-

toci luków na wysokich a smukych kolumnach.

Bardzo zniszczon jest ju kolumnada dziedzica kollegium prawni-

czego przy ulicy Grodzkiej.

Kolumnada gimnazyum Nowodworskiego (w zachodniej czci przy-

budowana w nowszych czasach), jakkolwiek nie obliczona na pikno, lecz

na praktyczny uytek, z gruba wykonana, robi przyjemne wraenie, ota-

czajc harmonijnie obszerny dziedziniec.

W zupenie dzi przebudowanym domu naronym ul. w. Anny I. 2,

zatrzymano w dziedzicu pikne kamienne kroksztyny ganku i rzebione

obramienia drzwi i okien. Budowniczym domu tego, niegdy do patrycyu-

sza krakowskiego Erazma Czeczotki nalecego, by Gabryel Soski (r. 1562),

a roboty kamieniarskie prowadzi Antoni Morosi.

Widocznie poczucie estetyczne byo bardzo rozpowszechnione, skoro

nawet w uboszych budowlach usiowano skromniejszymi rodkami osi-

gn pewne pikno, tak n. p. w domu 1. 8 na Maym Rynku zbudowano

drewniane ganki ozdobne, widocznie architektur kamienn naladujce,

dzi niestety mocno zniszczone.

Z przeniesieniem si dworu królewskiego do Warszawy, przeniosy

si tam powoli i bogate rodziny dostojników a klski wojenne w czasie

najazdu Szwedów zniszczyy domy i zuboyy ich mieszkaców. Rozpocz
si nowy proces rozkadowy. Dla uzyskania czci mieszkalnych powi-
cono wygod i ozdobno, obmurowywano arkady dziedziców i robiono

z nich czci mieszkalne, jak wida to w domach: „pod baranami", Cel-

larich „pod Matk Bosk", „pod Ewangelistami" i t. d., a ozdobne dzie-

dzice, szczelnie obmurowane, zgubiy w gruboci murów arkady i wszyst-

kie ich architektoniczne ozdoby.

W nowszych czasach buduje si domy wyzyskujc kad pid ziemi,

niema wic w nowych domach obszernych dziedziców lub kolumnad;

ciasne tylko, duszne i ciemne podwórza.

Wyjtek stanowi nowy dziedziniec budynku Towarzystwa ubezpiecze

przy ulicy Basztowej z pikn kolumnad. Na taki „zbytek" pozwoli sobie

dzisiaj moe tylko instytucya publiczna, obracajca wikszymi kapitaami.

Najpikniejszy z dziedziców w Polsce, w Bibliotece Jagielloskiej

w Krakowie, pochodzi z XV wieku.

Za budynkiem frontowym i dziedzicem mieci si zwykle oficyna,

której nazwa pochodzi zapewne od aciskiej nazwy warsztatu — w tych

tylnych budynkach mieciy si gównie warsztaty, pracownie. W warszta-
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cie pracowali towarzysze i uczniowie razem z majstrem. Miejsce czeladnika

w warsztacie zwano stokiem, std mówiono: warsztat o jednym stoku,

o trzech stokach, to znaczy o jednym lub trzech czeladnikach i t. p.

W sklepionym sklepie i warsztacie tylko w porze cieplej, gdy otwarto

okna, byo do widno. Gdy pora zmuszaa zamkn okno z drobnych

szybek w oów oprawnych — w dawniejszych jeszcze czasach pcherzem
zaprawionych — panowa we wntrzu zmrok, zmuszajcy do wczesnego

zawiecania kaganków olejnych i wiec.

Latem koczono zwykle robot pierwej, nim mrok zmusi do wie-

cenia. Gdy jesie nadesza, pierwszy dzie, w którym do pracy zawiecono,

Dziedziniec domu dziekaskiego przy ulicy Kanoniczej.

obchodzono uroczycie: mistrz dawa z tej okazyi do wieczerzy gsin,
skd zwano j Lichtgans, którato nazwa wskazuje pocztek niemiecki.

Gdy si robota dzienna koczya, gaszono ogie w piecu, a czas

wolny po tej godzinie zwano Feierabend (skrócone na fajerant) od tej

chwili towarzysz by wolny, szed na przechadzk lub do gospody, ucznio-

wie zmiatali i porzdkowali warsztat i szli spa zawczasu — latem na dzie-

dzicu lub strychu, w porze chodnej w warsztacie, w którym towarzysze

mieli óka, a uczniowie spali na rodzaju póek, jeden nad drugim, lub na

ganku pod sufitem urzdzonym, zwanym „górk", na który wchodzili po

drabinie. Robot rozpoczynano zwykle ze wschodem soca.
W oficynach mieciy si tu i owdzie stajnie, dla powozowych koni

rzadsze, po paacach paskich i w domach tych mieszczan, którzy posia-
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dali dobra ziemskie i do nich dojeda potrzebowali, lub którzy trudnili

si przewozem osób i towarów. Miasto samo byo zbyt mafe, aby w nim

jedzi powozem — powozy suyy do wyjazdu za miasto. Publiczne

pojazdy dla natychmiastowej usugi (doroki) powstay w Krakowie do-

piero koo 1850 r.

Wntrze domów. Wewntrzny podzia i urzdzenie dawnych ka-

mienic cechowa przedewszystkiem zbytek miejsca i przestronno. Chocia

kamienice przewanie byy wzkie i z ulicy wyglday na ciasne, w rze-

czywistoci byy do obszerne, raz dlatego, e byy gbokie, drugi raz,

e suyy przewanie na pomieszczenie tylko waciciela z rodzin, a ofi-

cyny wystarczay na pomieszczenie domowników, warsztatów i skadów.

Wejcie z ulicy prowadzio do szerokiej, sklepionej sieni, owieconej

frontowem oknem obok bramy, prowadzcej wprost na dziedziniec. Na

sklepieniu wisiay na hakach drabiny, oski i wiaderka, na wypadek po-

aru przeznaczone.

We wszystkich domach ródmiecia istniej dotychczas te sienie, tylko

przedzielone na pó. Poowa z bram suy za sie, druga poowa z oknem,

które niegdy sie owietlao, dzi przeznaczona na sklep.

Jeeli dom by dwuokienny, to sie zajmowaa cay parter od frontu,

a w gbi zwaa si do poowy, dla umieszczenia w niej schodów. Jeeli

dom by szerszy, natenczas obok sieni mieciy si jeszcze izby i osobna

klatka schodowa.

Schody zamykano od sieni zwykle ozdobn przeroczyst bramk
elazn. Prowadziy one w gór najczciej w kwadratowej klatce schodo-

wej, wspieranej na skrtach schodów kolumnami, czsto bardzo ozdobnemi,

jak zachowane dotychczas w domach I. 12 i 13 w Rynku, 1. 12 ul. w. Jana it. d.

Klatki schodowe byy owiecone jasno oknami, gdy budowano je

nie w rodku gbokoci domu, lecz nieco gbiej, aby mona byo wprost

z dziedzica oknami wiato wpuci.
W domu Arcybractwa Miosierdzia przy ulicy Siennej powicono

nawet okno frontowe na owietlenie schodów, podobnie w biskupim pa-

acu i w zamku na Wawelu.

Budynki paskie paacowe od XVI wieku coraz liczniej si zjawiajce,

rozwijay jeszcze wikszy zbytek miejsca i ornamentacyi; sienie (jak w domu
Jabonowskich, dawniej ksit Zbaraskich w Rynku lub Lubomirskich przy

ulicy w. Jana) wystarczaj do nawrócenia powozu, schody (jak w da-

wnym paacu Wielopolskich, dzi Magistrat, lub w paacu biskupim), sze-

rokie, paskie, zajmuj znaczn przestrze na klatk schodow.

Paaców mia Kraków daleko mniej ni Warszawa, gdy na t nazw
zasuguj tylko paac biskupi i Wielopolskich ; magnaci posiadali tylko

okazalsze kamienice i paacyki mniejsze na przedmieciach.

Dotd zachoway si w bardzo wielu domach kamienne odrzwia

w izbach wewntrznych, a prawie wszystkie w stylu gotyckim i przejcio-



Klatka schodowa domu 1. 12 przy ulicy w. Jana z r. 1&41.
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wym z gotyckiego w renesans, co wiadczy e w XV i XVI wieku mie-

szczastwo najwicej na ozdobno i trwato oyo.
Izby na parterze byy wszdzie sklepione, czsto i na pitrach. Z XIV

i XV wieku dochowao si kilka obszernych gotycko zasklepionych izb,

z ebrami starannie profilowanemi i rzebionymi zwornikami. Skutkiem pod-

niesienia si bruku wiele parterów dawnych stao si piwnicami (n. p. jedna

z najstarszych izb z zachowanym dotychczas kominkiem pod ksigarni

Gebethnera w Rynku); std wiele starych domów ma obecnie dwupitro-

we piwnice.

Puap w domu «pod Obrazem" w Rynku.

Póniej sklepiono izby beczkowo z lunetami, z herbem lub gmerkiem

w rodku, na pitrach zaczto dawa belkowanie oparte na ozdobniejszym

od belek siestrzanie ciesielskiej roboty, na którym wyciosa majster cza-

sem dat budowy, czasem jak moraln dewiz, czasem domorodny nai-

wny ornament, potem u zamoniejszych rzebione puapy malowane, cz-

sto w kasetony podzielone lub profilowanemi belkami miarowo dzielone,

w wielu domach dochowane i odnowione. W XVII wieku rozkwito w Kra-

kowie sztukatorstwo, którego pikne okazy, szczególnie w kociele w. Anny,

dawno zwracay uwag. Z tej epoki dotrwao kilka piknych sklepie bo-

gato gipsowemi sztukateryami okrytych, n. p. na domach naronych ulicy

Szczepaskiej, Brackiej i przy placu Maryackim.
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Samo urzdzenie wewntrzne domów zmienio si dzi zupenie,

o szczegóach! moemy mie wyobraenie z zestawienia drobnychi resztek

i pisemnycti wzmianek

:

Pawiment czyli podoga, bywaa z prostych tarcic sosnowycli, w bar-

dzo zamonyci domach z dbowych, misternie wizanych desek, a celo-

wali w ich wyrobie i ukadaniu stolarze dzikowscy i kieleccy, albo te
z pyt marmurowych dwoistego koloru (n. p. w kamienicy 1. or. 18 przy

ulicy Kanoniczej na i p.)-

Olbrzymi komin by niezbdny w wikszej sali. Wysilao si na nie-

kiedy duto znakomitego rzebiarza, a za materyal sluyl marmur. Dotd

Stiuki na sklepieniu w domu I. 1 przy ulicy Brackiej.

dochoway si dwa takie ozdobne marmurowe kominy w domu niegdy

Cellarych w Rynku I. or. 19. W mniejszych izbach byy mae kominki lub

piece, które miay take swoje stopnie wytwornoci ; zazwyczaj byy tylko

murowane, albo nawet z gliny i kamyków lepione; byway i z kafli po-

lewanych i malowanych, najczciej gdaskich, a wtedy byty prawdziw
ozdob i osobliwoci mieszkania.

ciany obijano t. zw. szpalerami. Byy to opony z jedwabnej materyi

lub mniej kosztownego brokatelu, zoone z podunych pionowych bry-

tów odmiennego koloru. Wybierano zazwyczaj kolory czerwony i óty,
czerwony i granatowy, czerwony i niebieski. Obijano pokoje take pó-
ciennemi kotrynami, malowanemi rcznie w drzewa, kwiaty i zwierzta,

ale warto ich zaleaa od wykonania, które nie zawsze miewao zalety

artystyczne; uywano tedy kotryn tylko do poledniejszych pokojów. Ale
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rzadkoci, kosztownoci i wysokim artystycznym walorem góroway nad
wszystkimi przytoczonymi rodzajami opon tak zwane dzi niewaciwie
gobeliny, to jest tkane wedug kartonów, wykonanych doni prawdziwego
malarza artysty flamandzkie arrasy. Nazywano je take u nas najczciej

szpalerami, bo to bya zbiorowa nazwa opon ciennych. Mniej zamoni
malowali ciany klejowo lub uciekali si do wyej wspomnianych kotryn
(z woskiego coltre, coltrina), które byy tem, czem s dzisiaj tapety papie-

rowe. Byy to pótna malowane klejowo lub olejnie w ornamenta, kwiaty,

widoki, a nawet osoby. Kupowano je ju gotowe, a sprowadzano pier-

wotnie z Woch, jak sama nazwa wiadczy, póniej atoli przewanie z Gda-
ska, Wrocawia i Norymbergi ').

Stiuki na sklepieniu w domu 1 I przy ulicy Szczepaskiej

(dzieo Baltazara Fontany).

Najprzestronniejsz bywaa sala jadalna czyli stoowa. Najdostojniej-

szym w niej sprztem bya „suba", czyli po dzisiejszemu serwis lub kre-

dens. Taka suba miewaa olbrzymie rozmiary, skadaa si z licznych

przegród otwartych i zamykanych, pitrzya si pókami.

O komorach wiemy, e byy to mae izdebki, przeznaczone na cho-

wanie rozmaitych maych ruchomoci i zapasów pod staem zamkniciem,

i nazwa ta w tem samem znaczeniu rzeczy przechowaa si dotd u ludu.

Alkierz odpowiednio do swej nazwy, pochodzcej od niemieckiego Erker,

bardzo dugo, bo a w gb XVII wieku, oznacza izb naron, a ujta

bya cianami wykuszu, albo wogóle tej czci domu, który wysuwa si
czy to na rogach, czy te z boków budowania naprzód i tworzy rodzaj

') Wad. oziski : ycie polskie w dawnych wiekach. Lwów 1908.



173

wyskoku. Miay pokoje i inne specyaine nazwania, bd to od urzdzenia

i koloru obicia lub malatury, bd od uytku do jakiego suyy; byy
wic pokoje przyjacielskie czyli pokoje gocinne, pokoje biaogowskie,

a dalej pokoje czerwone, zielone.

Jakiego koloru byo obicie, takiego koloru byy i firanki do okien,

pospolicie kitajkowe; gdy nastay krzesa i kanapy, dobierano wszystko

Komin w domu „pod Obrazem" w Rynku.

pod jedn ma, od której bra nazwisko pokój, n. p. pokój óty, zie-

lony etc. W poowie XVIII w. „weszy w mod obicia pócienne w kwiaty

i róne figury malowane, wesoe cho pode i nietrwae. Dalej znowu na-

stay obicia papierowe, takiego ksztatu jak pócienne, a e jeszcze od

póciennych tasze . . . zaczem nie tylko ju paskich pokojów, ale te
i mniejszej szlacht>' a na ostatku adnego domu majtnego mieszczanina,

ksidza plebana nie obaczy papierowem obiciem nieobitego".
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Okna wypeniano w redniowieczu przeroczystemi bonami z pche-

rza, std pozostaa potem nazwa bon dla drobnych szybei<, któremi pó-

niej szklono okna. Robiono szko takie o zielonawej barwie w kraju,

biae sprowadzano z zagranicy, najczciej z Wenecyi, std zwano je szkem
weneckiem. Wpuszczano je w drzewo lub oów i wstawiano w ramy okienne.

Okna rozdzielano czsto kolumnami pionowemi, a krzy w oknach,

w epoce gotyckiej kamienny, zastpowano potem cieszym drewnianym,

rzebionym n. p. ul. Sawkowska 1. or. 4.

Drzwi byway jednoskrzydowe i najprostszej roboty ; drzwi dwu-

skrzydowe czyli podwoje, naleay ju poniekd do rzeczy wyszego kom-

fortu i elegancyi, bardzo czsto bowiem byy od siekiery i obracay si
na drewnianej wieszy, a zamykay
si na wrzecidz drewniany lub na

zasuw kowalskiej roboty.

Zamki byy gównie u drzwi

wchodowych do mieszka, nieraz

sztuczne. Furt zamykano waro-

wnym zanikiem z ogromnym klu-

czem ; wejcia do piwnic i podrz-

dnych schowków zamykano na

kódki rozmaitych form.

Okna byway pojedyncze,
przeto dla zapobieenia zimnu mu-

siano dobrze pali po kominach

i piecach.

O wglach w Tenczynku wspo-

mina wprawdzie ju Andrzej Cel-

lari w opisie Polski w r. 1659. Ko-

palni t mao jednak wyzyskiwano

dawniej, gdy, jak pisze Rzczyski
w r. 1721, „do jest innego opau",

w Jaworznie, które odtd stale si

nie Rzplta Krakowska, przej je

\UliI^
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Obramienie ol<ien w paacu na Wawelu.

Dopiero w r. 1792 otwarto kopalnie

rozwijaj. Od r. 1815-1848 dbaa o

potem rzd austryacki, ale drog sprzeday wyda w prywatne rce.

Owietlenie bywao skromne. Z puapu zwisa skromny wiecznik

drewniany o dwóch skrzyowanych listwach, na kocu których tkwiy wo-

skowe „jarzce" wiece. W zamoniejszych domach bywa pajk, zwany

te koron, z miedzi, ze szka weneckiego czasem, lub z rogów, ten ostatni

zwano zwykle Meluzyn.

Izby byway przewanie obszerne, nieraz prawdziwe sale (n. p. w Szarej

kamienicy, w Krzysztoforach) a nie zastawiano ich, jak dzisiaj, drobnemi

gracikami, lecz duemi, trwaemi meblami przewanie wzdu cian zasta-

wionemi, aby w rodku pozostaa niezajt lubiana wolna przestrze. Do-

koa obiegay awy pokryte kobiercami
;
potne stoy, zamczyste rzebione
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almarye, sepety i skrzynie sadzone, swojskie, woskie lub niemieckie,

stanowiy umeblowanie stosownie do uytkowego przeznaczenia kadej

komnaty.

Aimarya czyli szafa, sepet czyli skrzynia, póniejszy ju nieco kantor

czyli sekretarz, byway „sztukwarkowe". „sadzone", t. j. ozdabiane intar-

syami w rónokolorowem drzewie, rzezane czyli rzebione, niekiedy ma-

lowan ornamentyk pokryte, a zawsze misternie i silnie okute i mocno
zamczyste. W takich niekiedy potnych rozmiarów sepetach chowano naj-

cenniejsze ruchomoci, garderob, futra, srebra i klejnoty.

Pienidze oraz klejnoty przechowywano w elaznych, nieraz bardzo

ozdobnych skrzyniach, z bardzo sztucznymi zamkami. Owe „beczki pie-

nidzy", o których czasem si czyta,

przeszy do legendy z autentycznej

formy rodzaju kasy: jeden z oby-

wateli krakowskich posiada dotd
po przodkach beczk elazn, w for-

mie zwykej beczki, z elaznych

klepek i obrczy, z dnem zamyka-

nem czterema zasuwami od we-

wntrz, poruszanemi sztucznym
zamkiem, otwieranym kluczem,

w miejscu szpunta wkadanym. Zre-

szt powszechn form przechowa-

nia cennych rzeczy byy skrzynie,

które pokryte poduszk lub kobier-

cem, suyy zarazem za siedzenie.

Stoliki mae, do zabawy su-

ce, nie miay adnego ksztatu

wymylonego, byy z prostych tar-

cic ; nakrywano je kobiercami roz-

maitemi. Wielkie za stoy, po od-

bytym obiedzie, albo do sieni wy-

noszono, albo te przysunito do ciany i kobiercem okrywano. „U „pomier-

nych" za dosy byo na jednym i drugim pokoju krzesami i kanapami ozdo-

bionym, gdy reszta zostawaa bez obiciów, awami prostemi do siedzenia

opatrzona". W poowie X\'lll w. nastpia zmiana w meblach: „wymylono
krzesa i kanapy ze skóry pozocistej w róne floresy. Potem nastpiy krzesa

plecione w kratk z trzciny, z nogami drewnianemi; potem nastay stoliki

róne skadane, biórka, kantorki i szafy rozmaitych wielkoci i ksztatów,

jedne lakierowane pokostem chiskim, drugie wysadzane koci, lub drze-

wem odmiennem od tego, które skadao korpus, do lustru i gadkoci
szka sejdwaserem napuszczane i potem suknem skrzypiem i wiórem sto-

larskim a do gorcoci tarte i tak wiecenia nabierajce. Antaby do takich

korpusów i obkadki do zamków dawali ze srebra, z bronzu, z mosidzu

Obramienie okien w paacu na Wawelu.
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w ogniu pozacanego. Ody szafa bya wysoka, w miar czowieka, i miaa
drzwi podune od góry do dou, zwala si szaf. Gdy bya nizk w pó
czowieka i miaa szuflady jedn pod drug, zwaa si biórkiem. Gdy za
bya naksztalt stolika na nogach, z jedn szuflad ukonie na wierzchu

drzwiami zamykan, które drzwi otworzone i horyzontalnie spuszczone na

nodze wysuwanej do tego przyprawnej oparte, suyy zamiast stolika do

pisania, zwaa si kantorkiem; dawniejsi takie szafy i stoliki zwali pulpitami".

„Wreszcie zarzucono wcale krzesa i kanapy trzcinowe, jako sabe,

wzili si do kanap i krzese krajowej roboty, mocnych, bo na urzd dla

kadego robionych ; dalej nastay taborety czyli stoki bez porczy, wy-

cielane wosiem koskiem, a z wierzchu obijane naprzód pótnem gru-

bem, a na niem jak matery".

.
„Cokolwiek napisaem tu o meblach paaców paskich wszystko

w proporcyi suy do dworów i domów szlacheckich, jakote mieszczan

bogatych" ')

W kocu XVIII wieku weszy w mod meble w stylu rokoko, naj-

czciej biae ze zoceniami, w towarzystwie ciennych kinkietów i zwier-

ciade w podobnych ramach. Styl cesarstwa mao w Krakowie pozostawi

resztek; zasuguje na wspomnienie salonik w tyme stylu w domu przy

ulicy Floryaskiej 1. 24. Nastpnie wyrabiali stolarze krakowscy na zamó-

wienie wygodne i pikne meble „biedermajerowskie", figurujce dotd po

zamoniejszych domach, a obecnie chtnie naladowane.

Do umeblowania naleay zegary.

„Zegary cienne drewniane po domach partykularnych, a najwicej

ksiych, wziy pocztek pod panowaniem Augusta lii; majstrami ich

byli mynarze Sasi. Te zegarki drewniane byy cienne z wagami wisz-

cymi i dla zalecenia kunsztu mieway, acz nie wszystkie, przydan do sie-

bie kukuk, swojem kukaniem wybijajc godziny zegarkowi odpowiada-

jc... Dzwonek bywa u nich pospolicie szklanny z motkiem drewnia-

nym i dawa znak mocniejszy, milszy ni gdzie by mosiny".
Byy zegary pokazujce 24 godzin lub 12, a te ostatnie zwano pó-

zegarami. Znano te budziki, zwane ekscytarzami, w których kulka spadaa

na metalowy talerz i wywoywaa przez to brzk o godzinie oznaczonej

mechanizmem odpowiednim. Pisze M. Dyakowski w swoim Dyaryuszu

wiedeskiej okazyi r. 1683, e noc przed bitw król Jan „po wydaniu

znaków nakrci na godzin trzeci po pónocy zegarek, który blisko sie-

bie kaza pooy, eby go excytarz obudzi. Jak przysza godzina trzecia

z pónocy, tak za spadniciem excytarza budzi si król". Zegary szafkowe

miay czsto mechanizm wygrywajcy róne melodye.

Do ozdoby cian
,

prócz opon i malowa suyy obrazy, czasem

mapy, rozwieszone zbroje, rynsztunki, instrumenty muzyczne. Na pukach

stay lichtarze, dzbany, talerze, kubki i ksiki.

') Ks. Kitowicz: Opis obyczajów za panowania Augusta III.
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Urzdzenia te domowe mieszczan krakowskich objaniaj spisy po-

zostaoci po zmarych i testamenty pozostae nam w wielkiej liczbie.

Z obrazów wymieniane s prócz z historyi biblijnej i mitologii, najliczniej

portrety królów wasnych i obcych, oraz wielkich mów, portrety rodzinne,

dalej widoki i obrazki rodzajowe, a czasem i rzeby. 1 tak: po Melchiorze

Czyewskim, zmarym w r. 1542, pozostay dwa jego portrety, obraz

Herodyady, rzeba w. Sebastyana i w. Krzysztofora, opona z Adamem
i Ew, dwanacie prac Herkulesa, widok Wenecyi, Figura de muliere depre-

hensa in aduterio. Po Janie Paviolim '), rajcy krakowskim (1655 r.), zosta

obraz Wadysawa IV, królowej Maryi Ludwiki, syna cesarskiego, pana

Koniecpolskiego, obraz na którym biaogowa w koronie podaje kubek o-
nierzowi, cztery obrazy wyobraajce 4 czci wiata osobami, dzie z noc.

Landszaft wyobraajcy owienie ryb, obraz Betsabei kpicej si; land-

szafty: wyraajce rozbójników, kuchark ze zwierzyn, sd Parysa, kon-

terfekt Wadysawa V w czerwonym kabacie, 12 cesarzy rzymskich; kon-

terfekty: królowej Cecylii, Zygmunta III, Chrystyana duskiego, ksicia

saskiego, cesarza Ferdynanda l, Leopolda; obraz kawalerów grajcych

z dam, Orfeusza ze zwierzty i t. d. Zdarzay si czasem i cenne obrazy,

bo po rajcy Hieronimie Conradzie (1617) mia zosta obraz Rembierta

(moe Rembranta). Po Wofowiczowej awnikowej (1679) pozostaa rzeba

(„effigies") bursztynowa króla Zygmunta III.

Zbroje i rynsztunki równie do czstych naleay ozdób. Po Salo-

monie Langu (1529) zostay 2 zbroje, 4 kusze, sajdak, tasak, halabarda,

tarcza; po Stanisawie Langu (1532): 4 szable kozackie, 4 miecze srebrem

nabijane, 9 kusz, 4 uki, 2 sajdaki; po Andrzeju uczewskim (1648):

rusznica tarczowa, muszkiet, karabin, pistolet, szabla z paskami jedwabnemi,

3 adownice, bandolet.

Z instrumentów muzycznych pozostay po Mikoaju Salomonie (1529)

dwie lutnie, po Agnieszce Groszowej, wdowie po mydlarzu (1553) klawi-

kord fladrowy i lutnia, po Krzysztofie witkiewiczu (1588) 3 instrumenty,

po Jerzym Ryszkiewiczu (1588) dwa klawikordy, po Walentym Winiow-
skim, mydlarzu (1619), dwie lutnie.

Ksiek 46 oprawnych pozostawi po sobie Mikoaj Salomon (1529),

Melchior Rezler awnik (1617) ksig kup nie ma i t. d.

Niektórzy mieszczanie posiadali obok ksig i zbiory map, numizma-

tów, n. p. Dr Róanka (um. 1572), który zapisa je bratu „tym obyczajem,

aby tego dochowa, jeeli si kto z naszych tak uczy bdzie, iby takich

rzeczy potrzebowa, aby mu tego nayczy".
Po Pawle Pernusie (um. 1600, nobilitowany w r. 1589) zostay 4 kon-

wie garncowe, 4 talerze mosidzowe. Obrazów kamiennych (paskorzeby ?) 2,

na deskach 4, okrgych na ksztat herbów na cianie 5, za szkem 5, na

ksztat otarzyka 1, wielki drzewiany, na którym rak i skóra lisia wiat

') Ambr. Grabowski: Skarbniczka naszej archeologii Lipsk 1854.
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okraj, obrazów na pótnie planetarium 7, wielki „Judyth" na ptótnie,

effigies Ferdynanda w ramkach, ksig 433. Pófmisków z cech (herbi-

kiem) 11, talerzyków z angielskiej cyny 12, skrzynia fladrowa stara.

Po Janie Pernusie (um. 1678) obraz w. Jana Kantego na blasze,

„acuszek pancerzowy z kawalerskim krzyykiem, który codzie na szyi

nosi", przdzionko acuszków zotych, róyczka dyamentowa, perty na

opasanie, krzyyk rubinowy, yki srebrne, nalewka z miednic srebrn,

konewka srebrna pótgarcowa zocista, gruszkowata, piercie dyamentowy,

w ró raut rzezany, dyamenty, inne piercienie i drobiazgi zote. Obicie

w wielkiej izbie z obrazami, obrazy 4, na nich kwiaty jednej wielkoci

roboty rzymskiej na 2 okcie wysokoci, obraz Praesentationis w izbie nade

drzwiami Rubensa roboty (zapewne kopia), obrazy 2 na miedzi, konterfekt

nieboszczyka i maonki.
Czas, bieda, czasem niedbalstwo, poary te ciekawe zabytki, inne

rozsypay si po zbiorach amatorów i muzeach, wiadczc o dawnej za-

monoci i kulturze, a obszerne pokoje dawnych kamienic zapeniy si

nowoczesnymi fabrycznymi meblami.

Portal jednego z domów krakowskich w lapidaryum niiejskiem przy Muzeum Czapskich.

12*
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ROZDZIA- X.

Widok miasta od zewntrz — drogi, doml<l, dworl<i i ogrody przedmiejsicie — obwa-

rowanie miasta — baszty midzy ulic Floryask a Mikoajsk — brama Mikoajska -

baszty midzy Mikoajsk a ulic Sienn — brama Nowa - baszty midzy ul Sienn
a arsenaem — brania Grodzka — brama poboczna — mury i baszty od Zamku do

ulicy Wilnej — brania Wilna — baszty od ul Wilnej do ulicy Szewskiej - furta

Szewska — baszty od ul. Szewskiej do Sawkowskiej baszta katowska -- brania

Sawkowska — baszty nastpne, arsena — brama Floryask i barbakan — ordynacya

zamykania bram — stan obwarowa kolo r 1800 - zburzenie icli - obwarowanie
Kazimierza — ydowskie miasto - znaczenie obwarowania w czasach pokoju —

obraz dawnego ycia ulicznego.

\Y /zrost zaludnienia w cywilizowanych krajach zblia do siebie poje-

VV dyncze osady, ledwo przejezdny minie miasto i jego przedmiecia,

spotyka zaraz rozrzucone domki, zapowiadajce blizko drugiej osady.

Dzisiejszy Kraków czy si ju z przedmieciami w jedn cao, przed-

miecia dotykaj ju wsi ssiednich. Inaczej wyglda dawny Kraków.

Zbliajcy si do widzia z daleka zielone i bagniste równiny od wschodu

i zachodu, gadk powierzchni ról od pónocy i bezludne Krzemionki od

poudnia, dalej dokoa lasy — a wród tej paszczyzny wyrastaa grupa

zieleni i maych domków przedmie, w rodku niej za pitrzya si omu-
rowana, najeona dachami i wieami zamczysta masa domów cienionych,

dzisiejsze ródmiecie, stanowice wówczas cale miasto, odcite wyranie

od przedmie pasem waów i rowów przed murami miejskimi dokoa
pooonych.

Drogi do miasta prowadziy w kierunku bram miejskich.

Z pónocy prowadzia droga wielkopolsk zwana ku bramie Saw-
kowskiej, im bliej miasta tern bardziej po bokach zabudowana i zwana

tu ulic Dug (platea longa). Nim si uregulowao i zabudowao ród-
miecie, biega prawdopodobnie dalej na poudnie wzdu frontów naj-

starszych kocioów, w. Jana, P. Maryi, w. Wojciecha i w. Trójcy, bo

tak otrzymujemy zupenie prost lini.

Na rogu ulicy Sawkowskiej i Dugiej sta may kocióek wi-
tego Krzya, o którym tradycya podawaa, e zaoonym zosta przez

w. Metodego lub jego uczniów, dowodu na to nie ma, by to jednak

moe wobec ladów wskazujcych, e dziaanie apostoów sowiaskich
mogo dosiga okolic Krakowa. Jagieo, zakadajc w r. 1390 koció
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dla sprowadzonych z Pragi Benedyktynów sowiaskich, obra dla nich to

miejsce, które tradycya wskazywaa ju jako siedzib niegdy sowiaskiego
naboestwa. Naboestwo sowiaskie dotrwao do r. 1470—1480. Wedug
Pruszcza zgorza ten koció i sta ruin, poczem z datków pobonych
wybudowano drewnian kaplic i inkorporowano do kocioa w. Flo-

ryana w r. 1505. W r. 1686 Jan i Agnieszka Sroczyscy, obywatele kra-

kowscy, wymurowali cay koció w. Krzya na nowo i w otarze, na-

czynia i aparaty zaopatrzyli. W r. 1755 spon ten koció raz, a w r. 1768

powtórnie w czas oblenia Krakowa przez Rosyan '). W r. 1817 kupi
t ruin Szczepan Lubowiecki za 4.900 zp., a dochody z tej kwoty prze-

znaczono w poowie na restauracy kocioa w. Floryana, w poowie na

wikaryuszów. Przed t>'m kocioem staa figura kamienna miosier-

nego Pana Jezusa, przeniesiona na cmentarz kocioa w. Mikoaja.

Gdy si mino ostatnie domki ulicy Dugiej, przeduenie jej pro-

wadzio na most nad fos przed bram Sawkowsk a po nim do tej bramy.

Drug od pónocy do miasta wiodc prawie równoleg do poprze-

dniej drog, bya Warszawska, przechodzca przez rynek kleparski do

bramy Floryanskiej. Ju w XV w. spotykamy na niej most murowany
nad Biauch. Wskazuje to na wyszy i starszy stopie kultury tej okolicy.

Most obecnie stojcy, przekraczajcy rzek ciosowym, silnie rozpitym

ukiem zbudowano koo 1780 roku kosztem kapituy katedralnej, a uwa-

ano go za tak wane dzieo, e w czasie pobytu króla Stanisawa Augusta

w Krakowie w r. 1787 zawieziono go tutaj dla pokazania mu tego mostu.

Od zachodu prowadzia nad Wis stara droga lska, skrcajca

do bramy Wilnej pod biskupi paac — od poudnia drogi Wielicka i zwana

take Bochesk i Wgiersk do Kazimierza a przez ten do bramy grodzkiej.

Od wschodu biegy mniej uczszczane drogi do bramy Mikoajskiej

i Nowej, suce mniej ruchowi handlowemu a gównie lokalnemu obro-

towi z okolicznemi wsiami, podobnie jak polne drogi od Zwierzyca, Smo-

leska, Kawiorów i Garbar ku furcie Szewskiej.

Dokoa pasu watów otaczajcych ródmiecie biega droga polna

okrna, zwana Podwalem, w tem miejscu, gdzie dzi ulice: w. Ger-

trudy, Kolejowa, Podwale i Straszewskiego. Droga to wiejska tak za, e
w porze deszczowej wyjedano na wat przed murami biegncy, aby j
omin.

Gdy Zygmunt III w r. 1587 wjeda do Krakowa od strony Kazi-

mierza, musia orszak przed bram Grodzk wjecha na wa i po nim

postpowa a do bramy Floryanskiej, jako miejsca uroczystego wjazdu.

Do tej drogi uchodziy inne polne zaniedbane, prowadzce do oko-

licznych posiadoci, po niej jedono z gównych wyej wymienionych

gociców handlowych, jeeli z ominiciem miasta chciano z jednego do-

sta si na drugi, n. p. z warszawskiego do lskiego.

') X. J. Krukowski: O sowiaskim kociele w. Krzya na Kleparzu. Kraków 1886.
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Dokoa ródmiecia peno byo zieleni, bo prócz paru zaledwie oka-

zalszych murowanych budynków jak paacyki : Monteiuppich na Szlaku,

biskupich w Prdniku i Pówsiu, dworku Pernussowskiego na Zaciszu

i kilku kocioów, stay po przedmieciach tylko mniejsze dworki i domki

w ogrodach i kwito gospodarstwo wiejskie.

Pierwotne miasto obejmowao obszar obwarowany, sigajcy na po-

udniu tylko po ulic Poselsk. Ta pierwotna granica forteczna widoczn
bya a do pocztków wieku XIX — dotd sigay redniowieczne baszty.

Od zachodu od baszty rymarzy mur miejski skrca si nagle na wschód

i koczy si baszt murarzy tu za kocioem w. Michaa, wskazujc

dawne poudniowe zakoczenie miasta. Dopiero z rozszerzeniem miasta

ku zamkowi od pocztku XIV w. pocignito proste fosy, way i poje-

dynczy mur ku zamkowi, wczajc w ten sposób do miasta dugi trójkt,

broniony nie basztami, lecz sytuacy sam nad sadzawkami i pod okiem

zamku.

Obrona baszt i murów naleaa do caego obywatelstwa, które

w chwili niebezpieczestwa organizowano na dziesitki : „Skoro trbacz

miejski na ganku na wiey u ratusza w trb miedzian na znak trwogi

piosnk starodawn zwyk, ledwo nie kademu w Polsce znajom „Boga

rodzice" zatrbi (jednak j tame trbi powinien na czterech rogach wiee,

na kadym rogu po trzy wiersze) wnet zarazem kady gospodarz osob
sw we zbroi z broni na miejsce naznaczone do dziesitnika swego,

a z dziesitnikiem do hetmana pokwapi a stawi si ma i bdzie powi-

nien pod win pici grzywien" (Uchwala Rady m. z r. 1574). Kadrami

niejako obrony byy cechy, z których kady mia z góry wskazan baszt

z najbliszymi murami do obrony, std baszty nosiy nazwiska od cechu,

któremu byy powierzane.

Z baszt zachoway si trzy pónocne od strony Kleparza, fizyonomi

innych baszt przekazay akwarele Jerzego Gogowskiego ') i rysunki tego -),

pooenie ich za plany miejskie z koca XVI li w.

Tak akwarele te, jak rysunki, nie s do dokadne, aby na pewne

oceni, czy budowa jest kamienn, czy tynkowan, ciosow czy z dzi-

kiego kamienia, czy otwór zamknity jest pólukiem czy ostrolukiem, —
malarzowi szo o sylwet i ogólny obraz, a nie o szczegóy archeologi-

czne. Ile monoci bdziemy si stara opisa ich posta dokadnie, a po-

oenie okrelamy wedug planu budowniczego miejskiego Dominika Pucka

z r. 1777-') i planu t. zw. Kolltajowskiego^) o 10 lat póniejszego, oraz

wedug wskazówek A. Grabowskiego.

Wszystkie prawie baszty miay podstaw czworoboczn, z dzikiego

kamienia murowan, by moe, e pierwotnie byy wszystkie przez ca
') W zbiorach Pawlikowskich.

^) Publikowane przez A. Grabowskiego w „Skarbniczce naszej archeologii".

') Publikowany w „Zarysie hist. Krakowa" K. Bkowskiego.
') St. Tomkowicz: Kotltajowski plan Krakowa z r. 1785 (Rocznik krak. Tl X).



OBJANIENIE.

Bramy

:

Floryaska, Kunierzy.

Mikoajska, Rreników.

Nowa, Piekarzy.

Grodzka, Zotników.

Poboczna.

Wilna, Kotlarzy i lusarzy.

Szewska, Bialoskórników.

Sawkowska, Krawców.

Baszty

:

Pólokra.gla Pasamoników.

Oniioboczna Karczmarzy.

Pólokra.gla

Czworoboczna prochowa.

Omioboczna Grzebieniarzy.

Okrga Przekupniów.

Barchaników.

Czworoboczna Czapników.

Okra^gla Kordybaników.

„ procliowa.

Czworoboczna Kowali.

„
Siodlarzy.

,
Rymarzy.

„
Bednarzy.

Murarzy.

Rymarzy.

Omioboczna prochowa.

Póokrga Iglarzy.

Czworoboczna Malarzy.

Solarzy.

Cyrulików

Miechowników.

Kaletników

Przy mennicy, zwalia sie roku

164S.

Runikarzy (furtka).

Noowników.
Póokrga czerw. Garbarzy.

Czworoboczna Garncarzy.

Póokrga Paników.

, Introligatorów

i Stelmachów.

aziebników i Sle-

dziarzy.

Czworoboczna Ceklarzy (rur-

nius).

W XVII w. dobudowana.

Szewska.

Póokrga Szewska.

,
Mydlarzy i miecz-

ników.

Szecioboczna Cieli.

Póokrga Stolarzy i Powro-

ników.
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wysoko czworoboczne, niektóre takiemi zostay, inne wskutek póniejszej

przeróbki, która przewanie nie póniej jak w epoce jeszcze gotyzmu

a wic w XV w. nastpia, przechodziy z kwadratu w pókole, jak pasa-

moników lub stolarska po obu stronach bramy Floryaskiej — inne prze-

chodziy w szeciobok lub omiobok, jak ciesielska za Pijarami i wznosiy

si na dwa lub trzy pitra wysokoci. Wieki XVI i XVII zaledwie kilka

baszt doday.

Dla uzmysowienia czytelnikowi sytuacyi tych zburzonych niestety

bram i baszt, podajemy opis ich w sposobie przechadzki po dzisiejszej

gównej alei plantacyjnej, zajmujcej miejsce dawnych obwarowa, zaczy-

najc od zachowanej szczliwie

baszty pasamoników (1) przy ulicy Szpitalnej. Przy kadej baszcie

i bramie podajemy cyfr arabsk w nawiasie, oznaczajc cyfr odpowie-

dni na doczonym planie D. Pucka, na którym to planie baszt pasa-

moników oznaczono cyfr 1, i idc do kola miasta w kierunku ku wscho-

dowi a potem ku poudniowi i dalej koem, baszty i bramy w arytmety-

cznym porzdku cyframi s oznaczone : a wic minwszy powysz baszt

pasamoników widzielimy na prawo midzy teatrem a wizem rosncym
w rodkowem zagbieniu

baszt karczmarzy pierwsz (2); z podstawy kamiennej okrgej,

przechodzia w omiobok, tynkowana, dwupitrowa, z dachem piramidal-

nym, do niskim. Pod ni od zewntrz sta jaki dom gontem kryty.

Nieco dalej, przy dzisiejszej hali maszynowej teatralnej, staa baszta karcz-

marzy druga (3) okrga, wysoka, u góry miaa wyskok z krenelaem,

w rodku spiczasty dach stokowaty.

Od niej skrca mur ukowato ku poudniowi a za kocioem wi-
tego Krzya bronia go baszta prochowa pierwsza (4), nie dochowana

w rysunkach ') — tudzie bardzo blizko stojca baszta grzebie i arzy (5),

take niedochowana w rysunku, wedug dopisku na planie Pucka bya
omioboczna.

Tu przed letni kawiarni staa baszta przekupniów (6) podobna

do baszty pasamoników, tylko okrga, koo drukarni „Czasu" za baszta

barchaników (7) z wzorzysto ukadanej cegy, podobna do baszty sto-

larskiej przy muzeum XX. Czartoryskich.

Na wylocie ul. w. Tomasza wznosia si baszta czapników (8)

zwana „widnick", nie publikowana w rysunkach, wedug planu czworo-

boczna, poczem nastpowaa warowna

brama Mikoajska (9), która skadaa si z czworoktnej baszty

z przejciem na dole, zupenie podobnej do bramy Floryaskiej i podo-

bnym dachem nakrytej ; stal ona tu obok klasztoru na Gródku, na któ-

') Druga prochowa stal niej midzy baszt kordybanilców a l<owali, równie
nie docliowana w rysunku — trzecia prochowa za Franciszkanami, publikowana w Skarb-

niczce Grabowskiego.
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rego cianie dotd wida we formie jakby szkarpy lad muru miejskiego,

który zamyka kilkometrow przestrze midzy klasztorem, a t bram.
Z tej bramy wchodzio si znowu na otoczony murem dziedziczyk, z któ-

rego na prost by dostp do picioktnego bastyonu ziemnego, omuro-

wanego od zewntrz na szkarp do wysokoci mniej wicej pierwszego

pitra, na którym niegdy ustawiano armaty. Na lewo — idc z miasta —
wychodzio si z powyszego dziedziczyka na drugi, niszym murem oto-

czony, a z tego ku wschodowi na zewntrz miasta, czyli droga wioda
w formie litery S midzy murami do samej bramy w parterze baszty si

mieszczcej. Obrona tej bramy naleaa do cechu rzeników.
Midzy murem od tej baszty biegncym do bramy Floryaskiej, a ni-

szym murem zewntrznym, na lewo — idc od miasta — byt celestat,

cigncy si a poza ulic w. Marka, po dzisiejsz kawiarni letni. Przed

dzisiejszym budynkiem policyi byl budynek celestatowy, w którym do kura

lub tarczy strzelano, midzy murami zewntrznym a wewntrznym wy-
szym, u stóp baszt czapników, barchaników i przekupniów.

Od Gródka, który warownemi swemi cianami dawa siln obron,
ku poudniowi, naprzeciw dzisiejszej Stranicy ogniowej, stay cofnite nieco

ku miastu nad sadzawk baszty kordybaników (10), podobna do ba-

szty pasamoników i innych na jej wzór budowanych, tylko zupenie okr-
ga, ceglana, trzechpitrowa, ze stokowym dachem, i prochowa druga (11)

okrga. Baszty te niezaznaczone na planie Kolltajowskim, pierwsza wido-

cznie przez przeoczenie, bo zachowa si jej rysunek z czasu póniejszego

nawet, druga zapewne bya ju w ruinie.

U wylotu ulicy Siennej ku plantom staa brama nowa (12), szeroka

a stosunkowo niska baszta z armatniemi strzelnicami na pitrze nad przej-

ciem bramnem. Miaa szyj midzy dwoma murami opatrzonymi w bo-

czne ganki stray, prowadzc do czworoktnego, przysadzistego, od frontu

mocno na szkarp zbudowanego barbakanu, mieszczcego od wschodu

szeroki otwór bramny, nad którym mieci si rzd strzelnic pierwszego

pitra. Obrona tej bramy naleaa do cechu piekarzy.

Od bramy nowej ku kocioowi w. Józefa broniy muru cztery ba-

szty. Plan Pucka mieci je na powyszej przestrzeni, plan Kotajowski
posuwa dwie ostatnie o jakie sto metrów ku poudniowi. Zdaje si, e
plan ten zasta które baszty ju zwalone, a natomiast uwzgldni baszt

piercie n i kó w, dochowan w rysunkach, a niezaznaczon w planie

Pucka, a która gdzie w tej okolicy si znajdowaa. Tak wic przed gimna-

zyum w. Jacka staa baszta kowali (13) kamienna, trzechpitrowa, czwo-

roboczna, tynkowana, miaa na zewntrznym murze malowan Matk Bosk
i drug posta wit, dach do niski, piramidalny; nieco niej ku pou-

dniowi baszta siodlarzy (14) prostoktna, szerszym bokiem na zewntrz

zwrócona, niska, jednopitrowa, tynkowana, z dachówkowym gzemsem

pod pierwszem pitrem, z jakim herbem czy godem midzy dwoma
okrgemi oknami pierwszego pitra. Przed presbiteryum kocioa Dorni-
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nikanów baszta rymarzy (15) przechodzca z czworoboku w omiobok
na pitrze, podobna do murarskiej, miaa na tynku malowania jakie,

herby czy goda.

Szereg baszt redniowiecznych po wschodniej stronie miasta ko-
czya wyej wspomniana baszta piercienników koo kocioa w. Jó-

zefa, a akwarela Gogowskiego przedstawia j jakby staa na rogu jakie-

go budynku, moe tego, który na klasztor w. Józefa przerobiono. Bya
ceglana caa, póokrga, dwupitrowa, ze stokowym dachem.

Tu koczyo si miasto XV w. Przeduenie póniejsze a po zamek

nie potrzebowao z tej strony silniejszej obrony, bo przed t czci miasta

cign si gboki parów i staw w. Sebastyana. Za budynkami w. Józefa,

Piotra, Andrzeja, Marcina i Arsenau, cign si mur graniczny tych po-

siadoci na Wysokiem podniesieniu dotd widocznem, przed niem mur

drugi niszy, wystawiony dopiero w XVI w. i przedmurek niszy, w któ-

rym wida na planie 3 wyskoki póokrge, prawdopodobnie omurowania

ziemnych póniejszych bateryj.

Od poudnia bronia miasta brama Grodzka (17) — staa na

przejciu przez dzisiejszy gociniec do Stradomia wiodcy, od plant pod

arsenaem ku zamkowi. Od zamku z pod wiey Lubranki wysoki mur
zamyka miasto a po t bram, od niej mur ten z drugiej strony zwraca

si poza arsena ku pónocy, na skrcie by jaki bastyon. Sama brama

tworzya wystpujc czworoktn baszt silnie oszkarpowan z przej-

ciem w poziomie. Na pitrach wida na rysunku tylko po jednej strzel-

nicy dziaowej od poudnia. Z baszty ku miastu prowadzio, jak i przy

innych bramach, przejcie dugie midzy murami, zamknite drug bram
wewntrz. Obrona tej bramy naleaa do cechu zotników.

Minwszy bram Grodzk, chcc okry miasto, naleao obej
cay zamek. Przybywszy przed pónocn stron tego znajdowao si na

maym placyku przed dochowanym domem Dugosza, naronym uiicy

Kanoniczej, pod murami Wawelu i dostawao si na podjazd prowadzcy
do tego, zasonity dawniej oszkarpowanym murem od strony miasta

(i do ulicy Kanoniczej, tudzie do wakiej uliczki w. Idziego ku ulicy

Grodzkiej), dostawao si przez bram poboczn (18) stojc midzy
domem Dugosza a wejciem na zamek. Nie miaa ona osobnej fortyfi-

kacyi, gdy dostp do niej broniony by dostatecznie trzsawiskiem za

ogrodami kanoniczemi (abikruk) i ogniem z murów zamku. Nie szed

tdy aden gociniec waniejszy prócz drogi ku Wile, a z tej droga ku

Zwierzycowi. Obrona tego miejsca nie bya te adnemu cechowi poru-

czon, lecz naleaa do zaogi zamkow^ej. Na pocztku XIX w. bya ta

bramka, jakby do ogrodu, paacowa, pierwej zdaje si bya tylko niskiem

przejciem przez jakby przerw w murze, któr w razie niebezpieczestwa

palisad zamykano.

Z pod tej bramy pobocznej cign si ku pónocy mur graniczny

kanoniczych posiadoci a do ulicy Poselskiej. Tu, przy tej nowszej czci
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miasta, nie byo baszt, podobnie jak od wschodu, tylko wafy i fosa, bo

miejsca tego broni bagnisty teren i ogie dziaowy zamku. Dopiero od

ulicy Poselskiej zaczynay si znowu baszty redniowieczne

:

Mur miejski midzy baszt Stolarsk a Kuniersk.

Murarzy (19) przy ulicy Poselskiej koo kocioa w. Michaa, za-

mienionego na Sd karny, u góry omioboczna, tynkowana, z dachem
wysokim piramidalnym, dachówkowym, gboko za murem ukryta, przed

ni by jeszcze jaki pitrowy domek, a przed tym póokrgy bastyon,
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take jeszcze murem zakryty, tylko strzelnice pitra bastyonu wyglday
nad mur zewntrzny. Przypuszczam, e byy to resztki dawniejszych obwa-

rowa bramy bocznej, póniej wskutek przeduenia miasta ku poudniowi
skasowanej.

Na wylocie ulicy Poselskiej staa baszta rymarzy druga (20), po-

dobna do murarskiej, a przed ogrodem Franciszkanów (mniej wicej tam

gdzie dzi posg Grayny) prochowa trzecia (21), omioboczna, ceglana,

z ciosami na naronikach, z dachem piramidalnym do niskim, z siln

szerok szkarp przed rodkow zewntrzn cian, iglarzy (22) pó-
okrga, z pask szkarp przed zewntrzn rodkow czci, dwupi-
trowa, ze stokowatym dachówkowym dachem, zdaje si caa ceglana,

poczem na wylocie ul. Franciszkaskiej spotykao si baszt malarzy (23),

prostoktn, szerszym bokiem na zewntrz obrócon, dwupitrow, ceglan

z ciosami na rogach, z siln odsadzk na pierwszem pitrze, dachówk
nakryt, z dachem namiotowym, dachówkowym.

Pod murem czcym baszty powysze t. j. od malarskiej do mu-
rarskiej po stronie miasta biega wazka uliczka, dajca dostp do baszt

i ganków stray na murach, zwana Koci, która wnika w planty po

zburzeniu fortyfikacyj.

Na wylocie ulicy Wilnej staa przed biskupim paacem brama

Wilna (24), tworzca niski czworoktny budynek, prawie kwadratowy,

midzy murami zewntrznymi miasta a wyszymi wewntrznymi, z ostro-

ukowem przejciem w poziomie, zamykanem od zewntrz i od miasta

bronami. Na pitrze wida po jednem duem oknie dziaowem w kad
stron. Dach namiotowy ze spadkiem na boki. Obrona jej naleaa do

kotlarzy i lusarzy.
Od tej bramy zwraca si mur miejski ku zachodowi, a w nim na-

stpoway: baszta solarzy (25) czworoboczna, trzechpitrowa lub dwu-

pitrowa ze stryszkiem, kamienna, masywna, z dachem piramidalnymi

do niskim — staa przed dzisiejszem kollegium chemicznem, dalej cyru-

lików (26) czworoboczna, kamienna, dwupitrowa, po jednej duej dzia-

owej strzelnicy na kadem pitrze, z niskim dachem piramidalnym —
staa przed poudniow cian kollegium nowego; nastpnie miecho-
wników (27) przechodzca z czworoboku w szeciobok, ze szkarpami

na rogach, ceglana z kamieniami na naronikach, dwupitrowa, z dachem

piramidalnym o 6 bokach — staa tu przed naronikiem powyszego
kollegium, a od niej zwraca si mur miejski ku pónocy, w którym znowu
u wylotu ulicy Gobiej tkwia baszta taszników (kaletników) (28), ka-

mienna czworoktna, dwupitrowa, podobna do baszty cyrulików, na

pierwszem pitrze due strzelnice dziaowe.

Przed dzisiejszem nowem kollegium fizycznem, przy maym budynku

mennicy, który sta na trawniku obecnym, leay lady baszty (29), która

si w r. 1648 zwalia, a przed gimnazyum w. Anny staa baszta runi-
karzy (30) ceglana, tynkowana, dwupitrowa, czworoboczna, z niskim
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dachem piramidalnym. Nastpowaa pod i<ocioem w. Anny baszta

noowników (31) póokrga, ceglana, dwupitrowa, stosunkowo niska,

z wysokim stokowatym dachem, z przybudówk czworoboczn od frontu,

a po niej

na wylocie ulicy Szewskiej furta szewska (32), O ile z planów

sdzi mona, nie bya ona dostpna dla wozów. Wybiegaa z murów

jako prostopada do nich ciosowa, wysoka, wska a duga budowla, szkar-

pami podparta, z dlugiemi rzdami strzelnic na pitrze po bokach, a tylko

Mur miejski z gankiem stray midzy baszt.i pasamoników a baszt kunierzy.

z dwoma armatniemi otworami na parterze, zakoczona od zachodu

oszkarpowan siln baszt -z krenelaem u góry. Wejcie byo w murze

poudniowym tej budowli, nad nim wida wiksze okno w celu raenia

z góry dobijajcego si do bramy nieprzyjaciela — okno to zapewne miao
w redniowieczu wykusz z machikuami u dou. Wchodzcy do furty mu-

sia zaraz pod ktem prostym zwróci si na prawo i przej przez cay
ten dugi korytarzowy budynek ku ulicy Szewskiej. Obrona tej furty nale-

aa do cechu biaoskórników.
Okrywszy t silnie zewntrz wystpujc furt widziao si dalszy

mur ku pónocy biegncy, przerywany miarowo basztami. Z tych najbli-

sza pod kawiarni letni bya czerwonych garbarzy (33). Z kamiennej
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czworobocznej podstawy wznosia si jako póokrga, w trzy pitra,

z wzorzysto ukadanej cegy, na drugiem pitrze miaa laskowanie lub

rodzaj lepego maswerku na murze, zdaje si z kamienia wprawiony, na

trzeciem pitrze due, miarowo oddalone otwory okienne, na szczycie

wysoki stokowaty dach z gsiorów.

Stojca dalej na wylocie uicy Szczepaskiej baszta naleaa do garn-

carzy (34). Bya czworoboczna, trzechpitrowa, zdaje si kamienna caa,

z wysokim, namiotowym dachem, nastpna za baszta przed dzisiejszym

paacem sztuk piknych, naleaa do paników (35). Bya ceglana, dwu-

pitrowa, póokrga z dwiema dziaowemi strzelnicami na kadem pi-

trze, z dachem stokowym, podobna do baszty noowników i introligato-

rów, zewntrz miaa jakie podmurowania z otworem w parterze na

zewntrz. Pod murem i basztami midzy ulic ydowsk a w. Anny od

wewntrz biega wska uliczka dla dostpu obroców, zwana Psi ulic —
jak podobna midzy ul. Wiln a Poselsk zwana Koci.

Pod naronikiem ogrodu klasztoru Reformatów przy wylocie ulicy

w. Marka, dawniej ydowskiej, staa baszta introligatorów (36), po-

dobna do baszty paników i runikarzy, ceglana, dwupitrowa, ze spicza-

stym dachem i podmurowaniem czworobocznem w parterze ')•

Wyej nieco, za kocioem Reformatów, baszta aziebników (37)

podobna do baszty szewskiej, dwupitrowa, z czworoboku przechodzca

póokrgo z cegy w dwa pitra, miaa ceglany fryz u góry podobny do

fryzu na pónocnej cianie kocioa w. Franciszka, dach do niski, pira-

midalny na 6 paszczyzn podzielony.

Nastpujca naprzeciw ulicy aziennej baszta ceklarzy (sug ratu-

sznych) (38), naleaa do najoryginalniejszych : czworoboczna, z dou sze-

roka, zwaa si ukowato ku górze i koczya si ozdobn attyk ze

supków poczonych wolutami, z duym herbem miasta w rodku attyki

od zewntrz, ze rodka wznosia si wysoka omioboczna piramidka da-

chowa z chorgiewk u góry. W niej mieci si rurmus, t. j. wodocig
zaprowadzony w kocu XIV wieku, baszta wic w dolnej czci naleaa

do epoki gotyckiej, a renesansowy szczyt by dodatkiem póniejszym.

Za t baszt ceklarzy wyskakiwa z murów na zewntrz picioktny

bastyon omurowany, a przed nim, a po dzisiejszy pomnik Lilii Wenedy

wznosia si ziemna baterya, usypana przez Rosyan w czasie konfedera-

cyi Barskiej. Std zagina si mur ukowato ku ulicy Sawkowskiej i mie-

ci z kolei

przed dzisiejsz Powiatow Kas Oszczdnoci baszt dobudowan
w xvii w. (39) niepublikowan w rysunkach, wyej przed nastpnym do-

mem baszt szewców pierwsz (40) czworoboczn, ceglan, dwupitrow.

') Dwie baszty koo Reformatów zakupi w roku 1814 ksigarz Matecki i roze-

brawszy je wystawi! z niateryau uzyskanego dwór w Rzsce (A. Grabowski: Wspo-
mnienia, Kraków 1909).
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ale nisk. Na drugiem pitrze miaa zewntrz lasi<owania u góry ostremi

lulkami poczone, rodzaj lepego maswerku. Z dachu, krajem paskiego,

wystrzelaa omioboczna piramida szczytowa, zdaje si gontem kryta, obok
niej komin, prawdopodobnie wic bya zamieszkan.

Wyej w ssiedztwie staa baszta szewców druga (41) ceglana,

zupenie podobna do baszty aziebników z fryzem podobnym do Franci-

szkaskiego u szczytu pod dachem — poczem ') nastpowaa
brama Sawkowska (42) za ulic tej nazwy, bya czworoboczn

do nisk baszt, przykryt dachem siodowym, od której mur obronny

cign si z jednej strony ku pozostaej dotd baszcie ciesielskiej przy

muzeum XX. Czartoryskich , zakrywajc koció i kollegium Pijarskie,

z drugiej ku Reformatom. Zwrócona bya nieco ku zachodowi, z bram
na dole, z pitrem ze strzelnicami nad bram — oddana cechowi kraw-
ców do obrony na wypadek potrzeby. Z otworu bramy szo si szyj,

t. j. midzy dwoma niskimi murami do picioktnego bastyonu ziemnego

na podmurowaniu, wystawionego w r. 1683, w pónocnym za murze szyi

bya wysoka, pól tukiem zamknita, waciwa brama Sawkowska,
któr wchodzio si do miasta.

Od niej w kierunku bramy Floryaskiej nastpoway: baszta my-
dlarzy i m ieczn ików (43), zupenie podobna do dochowanej baszty

pasamoników przy ulicy Szpitalnej — poczem nastpoway dochowane

:

za Pijarami ciesielska (44), z kwadratowej kamiennej podstawy prze-

chodzca w szeciobok, dachówkowym piramidalnym dachem pokryta.

Budynek obok niej stojcy, dawniej parterowy, gontowym dachem przy-

kryty, za Rzpitej krakowskiej na pitro podniesiony i obecnie mieszczcy

zbiory muzealne XX. Czartoryskich, by arsenaem miejskim.

Zapas broni w tym arsenale w czasie pokoju by bardzo may. Inwen-

tarz z r. 1626 wymienia: 1 wownic, 11 doppelfalkonetów, 19 falkone-

cików, 6 dziaek rotowych, 2 modzierze, 363 muszkietów, 123 hakownic,

174 pólhaków, 37 rusznic, 5 samopaów, 4 dugie rusznice, 2 migownice,

zbroje, miecze, halabardy, siekiery, oszczepy, rohatyny. Amunicy prze-

') Docliowa si rysunek i akwarela jeszcze jednej baszty zwanej spustoszaa,
lub katowsk, a naleaa ona do pikniejszych: z niskiej czworobocznej podstawy

ceglanej, z ciosami na naronikach, przechodzcej pod pierwszem pitrem w szecio-

bok, wyrastay dwa pitra, oddzielone od siebie pasem janiejszych cegie, z szere-

giem okien czy ny na drugiem pitrze, szczyt koczy si zbatym krenelacm, zaro-

sym krzakami. Z porzdku w jakim wylicza Grabowski baszty wedle starego opisu

(w „Skarbniczce archeol." str 4) wynikaoby, e staa ona przed dzisiejszym domem
Brandysów, midzy baszt szewców drug a bram Sawkowsk Jest to niemoliwe,

bo wszystkie dawne widoki miasta maj od furty Szewskiej po bram Sawkowsk
tylko 9 baszt, a ta byaby dziesita (zobacz rycin na str. 121), nie ma jej te na

planach Pucka ani Kotajowskim. W innym spisie (Kraków i jego okolice, wyd. V,

str. 320) wymienia Grabowski po wschodniej stronie baszt pust przy dworze Ko-

niecpolskiego (potem klasztor w.- Józefa) i obok baszt spustoszon ~ prawdopo-

dobniejszem wic jest, e wzmiankowana baszta bya jedn z tych baszt ostatnich.
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chowywano w basztach, z których trzy wyej wymienione nosiFy std

nazw prochowych.

Za tym budynkiem nastpujca wiea, stolarzy i powroni-
ków(45), przechodzi z kamiennej kwadratowej podstawy w pókole, ko-
czy si estetycznie wyskokiem na kroksztynach, a kryje j stokowaty

dach z gsiorów, ciany z wzorzysto ukadanej cegy.

Dochodzimy do ostatniej baszty Floryaskiej (46), kwadratowej,

kamiennej, u góry ceg nadmurowanej z ostroukowem przejciem w par-

terze; nakryta pierwej spiczastym dachówkowym dachem, a w roku 1657

miedzian barokow kopuk, naleaa do cechu kunierzy. Na dole

pod sklepieniem sieni przejazdowej jest otarz z obrazem Matki Boskiej,

który mia si pierwej znajdowa w szyi prowadzcej do barbakanu ')•

Zamykano j w czasie niebezpieczestwa cik krat t. zw. bron, spu-

szczan w ciosowych fugowaniach cian (dotd od strony Kleparza wido-

cznych). Podobnie zamykano inne bramy. Od strony miasta nad pierw-

szem pitrem w nyszy posg w. Floryana, nad nim ornamentacya rokoko,

wiadczca o pónej epoce tego dodatku. Ganeczek na pierwszem pitrze

i galeryjka z arkadami w parterze, na lewo pod murem, pochodz z r. 1840,

którymi to dodatkami usiowano ozdobi surowe mury zabytku. Kaplic

na pierwszem pitrze urzdzono niedawno.

Mur czcy t wie z baszt ciesielsk i pasamoników, jest doku-

mentem, dajcym wiadectwo o fizyonomii dawnej fortyfikacyi dokoa
miasta podobnie biegncej, i o sposobie dawnej obrony. Na wysokoci

pitra ma mur od wntrza miasta drog stray pokryt daszkiem, opar-

tym na drewnianych kroksztynach. Co okoo 80 kroków tkwia w nim

baszta. W tych izby dolne, sklepione, suyy na skad broni, a w epoce

upadku miasta za schronisko biedoty i wóczgów; pitrowe izby byy
przechodowemi dla stray chodzcej po murach i miejscem armat mniej-

szych, z pitr wyszych strzelano z uków, a potem z rusznic. Baszty

uwieczone byy t. zw. hurdycyami, t. j. rodzajem ganku zamknitego, ze

strzelnicami, wspartego na kamiennych wspornikach, midzy któremi byy
otwory, t. zw. machikuy, przeznaczone do lania smoy i rzucania kamieni

na oblegajcych nieprzyjació, którzy zdoali dotrze a pod baszt. W od-

legoci okoo 15 kroków od zewntrz, cign si drugi mur niszy,

a trawniki midzy oboma murami wydzierawiano na pasz i ogrody.

Przed tym drugim murem bya fosa, niegdy wod z Rudawy napeniona,

a przed ni jeszcze wa i palisady drzewne.

Poniewa rozburzenie muru przez nieprzyjaciela byo rzecz trudn,

przeto napad kierowa si na bramy, a std najwiksza staranno o ich

ubezpieczenie.

Dochowany szczliwie barbakan czyli rondel Floryaski, jedyny

w Polsce i na wschodzie Europy budynek wojenny tego rodzaju, jest

') L. Cyfrowicz: Obraz Matki Boskiej w bramie Floryaskiej Kraków 1897.
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niejszym polskim zabytkiem sztuki wojskowej, cennym nietylko jako illu-

stracya historyczna, ale i jako dzieo pod wzgldem architektonicznym pikne.

Z postpem artyleryi nie wystarczay ju redniowieczne bramy, na

basztach ani na murach nie byo do miejsca na cisze dziaa, — zaczto

wic w kocu X\' wieku przed bramami budowa osobne bastyony (pro-

pugnacula) przeznaczone na cisze dziaa, w w. XVli nadto ziemne na-

sypy „beluardy" czyli reduty poza mury wysunite. Tak warowni zbu-

dowan w r. 1496— 1500 na

pomieszczenie dzia wik-
szych jest Rondel Florya-

ski. Jest to budynek prawie

okrgy, bo tylko od strony

miasta, przy czci która

go czya z baszt kunie-

rzy, ma zamiast uku cian
prost. Dzi ostatnie jego

najnisze pitro jest zasy-

pane. ciany do 3 metrów

grube mieszcz od we-

wntrz nisze, w których co

druga s otwory strzelnic

dziaowych, które na ze-

wntrz si rozszerzaj, aby

dziao mona kierowa i na

boki. Ta cz miaa naj-

wiksze znaczenie, strzel-

nice na pitrze, do których

dostp by z piknej galeryi

obiegajcej na konsolach

wntrze budynku, suyy
na uytek broni drobniej-

szej, hakownic, rusznic i u-

ków. Strzelnice trzech kon-

dygnacyi rozoone s
w szachownic, aby nie-

przyjaciela módz razi we wszystkich punktach. Zakoczenie górne jest

reminiscency gbszego redniowiecza, nieodpowiedni waciwie zadaniu,

jak je poj budowniczy parteru, bo ten mia na celu wprowadzenie dzia,

a wic walki na odlego, tymczasem zakoczenie obejmuje ozdobny

kryty korytarz, o cienkich cianach, niezdolny oprze si ogniowi dziao-

wemu nieprzyjaciela. Ganek ten wsparto od zewntrz na konsolach ka-

miennych, midzy któremi s otwory t. j machikuy, do zrzucania kamieni

i waru na nieprzyjaciela, któryby dotar a do fosy pod rondlem, w cia-

nach ganku s otwory dla strzelajcych z rusznic i luków. Budow ubiera

K. Bkowski. Dzieje Krakowa. 13

Dawna brama barbakanu od strony Kleparza
(przybudówka — dzi nieistniejca).
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siedm wieyczek, do których wchodzio si po drabinach wewntrz dla

zbadania z góry pozycyi nieprzyjaciela. Warownia liczya si jeszcze z obron
zbliska, ze szturmem na mury, z walk pier o pier. Bya nie tylko wy-

sunitym na zewntrz fortem, mogcym ostrzeliwa w dal i w bok, ale

take miejscem zebrania si wycieczki w celu nagego wypadnicia, liczya

si te z monoci obrony pojedynczych czci warowni i powrotu mie-

szkaców do miasta i obrony w drugiej linii baszty kunierskiej i okoli-

cznych murów. Mianowicie od strony pónocno-zachodniej przed docho-

wan bram ciosow by jeszcze przedsionek, obecnie zburzony, z trzech

cian, zamykany spadajcym mostem na fos otaczajc. Gdyby nieprzy-

jaciel wdar si do przedsionka, raono go z machiku nad t bram,

gdyby i ten opór pokona, raono go wewntrz rondla z galeryi a wre-

szcie mogli obrocy z galeryi i dziedzica cofn si przez szyj, dzi

zburzon, do baszty kunierskiej, w tej bron zapuci i prowadzi dalej

obron teje baszty i murów okolicznych. Dostp wroga od zewntrz do

bramy rondla naraa go na ogie z bocznych strzelnic, podobnie dostp

ku szyi. Ze wzgldów komunikacyi na plantacyach zburzono mury z gan-

kiem krytym stray, które czyy rondel z baszt kuniersk, a ucit
szyj zakoczono w r. 1841 dobrze pomylan facyat od strony miasta,

dorobion dla zamknicia caoci pozostaej budowy. Budowa cala wyko-

nan bya niezwykle szybko, w duchu redniowiecznej obrony, z uwzgl-

dnieniem jednak postpu artyleryi.

Najblisza czasem po jego wybudowaniu wojna, któr by najazd pre-

tendenta Maksymiliana austryackiego w r. 1587 nie daa rondlowi pola

do okazania swej wartoci wojennej, bo Zamojski kierujcy obron miasta

kaza usypa way wyej na pónoc za Kleparzem ku Garbarom ukiem

i std prowadzi z powodzeniem obron '). Za czasów pierwszego najazdu

szwedzkiego (1655) broni si Kraków jaki czas skutecznie, póki Czar-

niecki nie uzna za stosowniejsze wyj z miasta drog ukadów-).

Dnia 22 czerwca r. 1768 odparto z rondla pierwszy szturm rosyjski, ale

niedugo potem 17 sierpnia zdobyli Rosyanie miasto w ogólnym szturmie

z powodu niedostwa komenderujcego konfederatami marszaka Czar-

nockiego, który w czasie szturmu by pijany. Atak ten prowadzili jednak

Rosyanie gównie na bram Sawkowsk, Mikoajsk i Now, oraz na

boczn jak furt, widocznie Rondel Floryaski uwaali za zbyt obronny.

Po zdobyciu miasta z innej strony rondel musia sam przez si straci

znaczenie i zaniecha obrony')- Kociuszko obwarowa Kraków w r. 1794

podobnie jak Zamojski zewntrznym walem po za Kleparz *).

') Kronika Pawa Piaseckiego.

) Ludwik Sikora: Szwedzi i Siedmiogrodzianie w Krakowie (Bibl. Krak. t. 39).

') Adam Chmiel: Marcin Oracewicz (Bibl. krak. t. 1). — Klemens Bkowski:

Oblenie Krakowa w r. 1768.

') KI. Bkowski: Krakowów czasie powstania Kociuszki. Kraków 1894.
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W redniowieczu liczono na obron wewntrz miasta, gdyby do niego

wpad[ nieprzyjaciel, do czego suy miaty grube acuchy u wylotów

ulic do kamienic przykute, a do przeciwlegej przymocowa si dajce,

dotd tu i ówdzie pozostae, n. p. na rogu Rynku i ulicy Wilnej i przy

ulicy Sawkowskiej.

Po wojnach szwedzkich, projektowano kilkakrotnie wzmocnienie Kra-

kowa, mianowicie od ulicy Mikoajskiej do Grodzkiej, oraz wcignicie
Garbar w obrb fortyfikacyi, ale do wykonania nigdy nie przyszo dla

braku funduszów, których sejm skpi, a miasto nie byo w stanie do-

Barbakan Floryaski w XV w. wedug rtkonstrukcyi Essenweina.

starczy, ani nawet do tego obowizku nie miao, gdy stworzenie fortecy

leao wicej w interesie pastwa ni miasta.

Konstytucye z XVII w. przyznaway drobne ulgi dla mieszczan z po-

wodu ciarów jakich im utrzymanie warowni przyczyniao. Przeznaczano

na to opaty, jakie kupcy zagraniczni pacili od skadu i przewozu towa-

rów przez miasto i poow mienia zmierajcych bez dziedziców, oraz czo-

powe z województwa krakowskiego ').

W r. 1721 wydano nastpujc ordynacy do zamykania bram miasta:

„Kadego dnia o samym zachodzie soca powinien jednego tygodnia

dzwonnik, drugiego palacz, dzwoni przez kwadrans zupeny w dzwonek

(ratuszny); aby ludzie za bram mieszkajcy z miasta wychodzili, lub

miejscy powracali.

') Józef Lepkowski: O zabytkach etc. Kraków 1806

13*
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Jak przestan dzwoni, zaraz pan porucznik powinien komenderowa
2 unteroficyerów i 8 ludzi do JP. prezydenta.

Ci unteroficyerowie przyszedszy do JP. prezydenta, powinni tam by
poty, póki tene nie wyda im kluczy do bram i nie kae zamyka, dowia-

dujc si u JP. prezydenta, jeli nie kae na kogo czeka z otwart bra-

m i któr ?

Jak prdko klucze odbior, powinien jeden unteroficyer i na jedne,

drugi na drug stron miasta, wziwszy kady po 4 ludzi i zamyka bramy...

Powróciwszy z kluczami, maj JP. prezydentowi raportowa, które

bramy zamknli, a z któremi czekaj i na kogo? Klucze stróowi nocnemu

oddane by maj, a potem ludziom, którzy do warty nale, kaza na ratusz i.
Po wybiciu capstrzyku, jednego dnia P. Porucznik, drugiego P. Pod-

chory, wziwszy ludzi powinni obej bramy wszystkie, rewidujc, jeli

naleycie s zamknite.

Rano wedug woli P. prezydenta, o której godzinie kae, powinni ci

ludzie, którzy do warty w bramach nale, z ratusza do JP. Prezydenta

przyj, similiter jak wieczór, i tych ludzi powinien P. Porucznik komen-

derowa, aby tym sposobem jako zamykaj, tak te otwierali bramy.

Szyldwachy co noc powinni by rozstawieni po rynku po obu stro-

nach, aby dawali baczno na kramy, dla zodziejów, take dla tumultu

lub ognia".

Zuboae w XVIII w. miasto nie naprawiao swoich fortyfikacyj, po-

woli wic szy one w ruin, spaday dachówki, gniy wizania, krzakami

porastay mury kruszejce, nad któremi kryy cale stada kawek gnied-
cych si po basztach. Stan powyszych obwarowa koo r. 1800 opisuje

A. Grabowski nastpujco

:

„Przestrze od bramy pobocznej do bramy Wilnej.
Tylko wazk droyn mona byo przej i przejecha od bramy pobo-

cznej pod samym Wawelem do bramy Wilnej. Cala ta przestrze kolo

murów zasypana bya mieciami i rumowiskiem, z których usypane byy
formalne Tatry. W dolach za pomidzy temi zalegaa smrodliwa gnojówka,

a na brzegach rosy zielska, badyle i chwasty, które formoway prawie

jak mody las, który si opuci po kilkoletnim wyrbie dawnego.

Mury miejskie byy w tej okolicy w kilku miejscach wyszczerbione,

a mianowicie koo ogrodu ks. Karmelitów u w. Michaa. Baszty równie

tu byy w stanie opustoszonym i dachy na nich zapade (pokrycie da-

chówkowe); zgoa wszystko okazywao na zewntrz, w jakim stanie upadku

musiao by miasto wewntrz.

Przy zakadaniu w tern miejscu przechadzek koo miasta r. 1820 dla

wyprostowania linii z ogrodem 00. Franciszkanów ucito kawaek ogrodu

w. Michaa i ogródków kanonicznych i wyprowadzono nowy mur.

Od bramy Wilnej do furtki Szewskiej. Przy samej bramie

Wilnej, prawie dotykajc do niej, by dosy szeroki rów napeniony plu-

gastwem w stanie gstej cieczy, który wyziewem swym zatruwa ca
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powierzchni, a z tego smrodliwego strumienia wydobywa si bakami
gaz btotny odraajcego fetoru, tctóre okryway ca jego powierzchni. Za

tym rowem pod kocioem w. Norberta by kawaek ornego gruntu, który

zasiewano prosem i t. p., tu, gdzie teraz jest pikna trawiasta przestrze.

Dalej ku furtce Szewskiej byy jeszcze lady dawnych fos, lecz te ju byy
mieciami i gruzem murowym prawie jak zasypane. Wzdu caej tej prze-

strzeni rosy osty i chwasty.

Od furtki Szewskiej do bramy Sawkowskiej. Tu ju wyraniej

wida byo dawne fosy, w których miejscami rosa trawa, i tam pasao
si bydo. W zimie za, gdy wody z jesiennych ulew zamarzy, byway
tam wyborne lizgawki, gdzie szczególnie w niedziel popoudniu, chopcy

Barbakan Floryaski w stanie obecnym.

od szewców, krawców i inne uliczniki, w odwecie za caotygodniow po-

kut przy warstatach lizgali si i spuszczali z górek na maych saneczkach

do dawnych fos.

Tu za kocioem OO. Reformatów byo nasypisko ziemne, czyli ów
niedokoczony Rondel, który Moskale w czasie Konfederacyi Barskiej,

zajmujc Kraków, zaczli sypa dla lepszej obrony miasta, a to przymu-

szajc Krakowian do roboty. Z Rurmusu, który tu sta w dawnych czasach

adnego ju za mojej pamici nie pozostao po nim ladu.

T cz miasta, jak inne, opasywa mur podwójny, pomidzy któ-

rym, jak wszdzie, byty ogrody wzkie a dugie, w których jeszcze za

mojej pamici byy krgielnie i szynkowano piwo. Stay jeszcze take ba-

szty, które potem w r. 1813 do 1815 magistrat krakowski sprzedawa pry-

watnym na materya.
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Od Sawkowskiej do Floryaskiej bramy. Tu bya gboka
fosa murowana kamieniem, i ta bya najlepiej zakonserwowana. Sza ta

fosa kolo samego arsenau miejskiego, dotd stojcego, i broniy tu przy-

stpu strzelnice z tego arsenau, które jeszcze dotd wida, a gdzie si

koczy gmach arsenau, tam si poczyna mur pojedynczy, stojcy dotd
ku bramie Floryaskiej, wszystko naprzeciw Kleparza.

Od bramy Floryaskiej do bramy Mikoaj ski ej. W przestrzeni

tej byy najlepiej dochowane dawne fortyfikacye miasta, fosa, dwa mury

i baszty.

Sama brama Floryaska otoczona bya gbok fos, z ciosowego

kamienia murowan, a to z zewntrz od Kleparza. Przez t fos by
w wieku xvi i XVII most zwodzony, jako i we wszystkich bramach.

T fos zasypano przy zakadaniu plantacyi. (W tern miejscu roboty kolo

uporzdkowania plantacyi odbyway si w roku 1822).

Od samej bramy Floryaskiej ku Mikoajskiej furtce, pomidzy mu-

rami, byy ogródki; w jednym z nich, do którego wchodzio si z bramy

Floryaskiej, byy kramy prochowe do murów przytknite, moe w liczbie

dziesiciu, co byo dosy niebezpieczne ssiedztwo miastu. Zewntrz mu-

rów bya gboka fosa kamieniem murowana, a wzdu tej wysypany sze-

roki wa, który przed zaoeniem dzisiejszych przechadzek by gównym
i jedynym punktem spacerów krakowskich. Wieczorem ub w wito zgro-

madzaa si tam cala publiczno krakowska, chodzc od bramy do furtki

i napowrót po tym wale.

Wielki wiz, który w tej okolicy na wyjciu z ulicy Szpitalnej stoi

w okrgym dole, ju wówczas rós w samej fosie.

W furtce Mikoajskiej by murowany rondel czyli baterya dosy wy-

soka; a zapomniaem doda wyej, e przy Sawkowskiej bramie bya
taka baterya czyli punkt wystpujcy, z którego mona byo broni z dwóch

stron przystpu do miasta, t. j. od zachodu i pónocy. W murze tej for-

tyfikacyi bya tablica z napisem ku czci Janowi Sobieskiemu.

Wewntrz furtki Mikoajskiej by wchód do ogrodu midzy murami,

gdzie bya urzdzona strzelnica (Celestat). Na samem wnijciu by domek
z sal niewielk na pitrze urzdzon, oraz z galery, z której strzelanie

do tarczy lub kurka si odbywao.

W tej okolicy najmniej byo nieporzdków i nie byo zewntrz ani

nasypisk, ani rynsztoków smrodliwych.

Od Mikoajskiej furtki do Nowej bramy. Tu by take wa
otaczajcy fos, a w tej kaua i boto smrodliwe. Wa by niski, lecz

szeroki, bo go codziennie rozszerzano botem, wywoonem z ulic krakow-

skich. Mury klasztoru na Gródku, baszty i mur miejski broniy z tej

strony miasta.

Od Nowej do Grodzkiej bramy. Tu za kocioem w. Trójcy

mur i baszty. Dalej kocioa w. Józefa i za kocioem w. Piotra i Pawa
ju tylko by mur bez baszt, które tu dawniej stojc podupaday. Okolica
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tu bya pusta, btotna, w nieadzie, a rowy napenione gnijcemi nieczy-

stociami. Miejsce to mao byo uczszczane i tyil<o wioda tdy wazka

droyna okoo ki w. Sebastyana, któr jedono od bramy Grodzkiej

ku Wesoej i ku Kieparzowi"

Po zajciu Krakowa przez Austry postanowi nowy rzd zburzy

dawne obwarowania jako nie odpowiadajce ju celowi i powoli midzy

1809—1820 zburzono w caoci te dawne, niekiedy cenne jako zabytki

archeologiczne pamitki przeszoci — na zrównanych waach powstay

przechadzki zwane plantami.

Wszedszy do wntrza miasta znajdowalimy topografi dotd docho-

wan. Plan miasta, skupiajcy wszystkie ulice od bram miasta w kierunku

ku Rynkowi, pozosta niezmienionym, podobnie jak i nazwy ulic z ma-

ymi wyjtkami: w. Marka zwaa si Ro gacka, w. Tomasza ydow-
sk, Sienna Szkoln, Franciszkaska Kowalsk, Dominikaski plac:

Szerok, zauek pomidzy kocioem WW. witych, Franciszkaskim

a Magistratem: Psim rynkiem, zauek koo kocioa w. Jana Kci-
kiem, wzkie uliczki midzy murami miasta a najbliszemi domami miay

take swe nazwy i tak: za Franciszkanami biega ulica Kocia, za w. Ma-

ciejem i Szczepanem Psia. Ulica w. Krzya zwaa si wini, a ulica

midzy Gródkiem a domami, stanowicymi wschodni poa ulicy wi-
tego Krzya, Krowi.

Kazimierz by równie od wieku XIV obwarowanym dokoa. Mur

miejski dochowa si czciami pod klasztorem Augustyanów i przy Skace,

nad Wis za Bonifratrami i przy starej Bónicy. W przeciwiestwie do

krakowskiego, nakrytego równo dachówk, mia u góry krenela, nie mia

przed sob fosy, przymurku ani wau, co si tem tlomaczy, e Kazimierz

by wysp midzy dwoma ramionami Wisy, która go dobrze bronia. Od

strony Krakowa staa baszta z bram Glinian, od strony przeciwnej

bya brama Wielicka, od wschodu nie byo w ostatnich czasach adnej

bramy, niegdy bya tam Bocheska, od zachodu Skawiska, z wysok
baszt. Na dawnych widokach wida tkwice w murach Kazimierza do
wysokie baszty z wysokimi stokowatymi lub piramidalnymi dachami, atoli

rysunki te s zbyt niedokadne, aby na nich dokadniejszy oprze opis.

W kadym razie sigay one redniowiecza, bo w aktach Kazimierskich

w XIV w. s wzmianki o murach, basztach, bramach, i mostach przed

niemi, a sdzc z ogólnikowych rycin (patrz rycin na str. 73 i 121) byy

podobne do krakowskich.

W Kazimierzu bya osobno oddzielona dzielnica ydów, zdaje

si jednak, e nie bya to ich najdawniejsza siedziba. ydów spotykamy

w Krakowie od najdawniejszych czasów. Prawdopodobnie jeszcze przed

zorganizowaniem pastwa polskiego zapuszczali si oni z handlem g-
boko na pónoc i im prawdopodobnie zawdziczaj informacye dawni

podrónicy arabscy. Od w. XIII poczli panujcy polscy regulowa sta-
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nowisko ydów t. zw. przywilejami, któr to nazw a do XVI w. obej-

muje si pisemne ustawodawcze akty panujcych: ydzi organizowali si
w gminy, których podstaw bya szkoa czy synagoga i okopisko, przed-

stawicielami gminy byli t. zw. starsi. Ci sprawowali ju w XiV w. sdo-
wnictwo cywilne midzy ydami, sprawy karne z chrzecijanami rozsdzali

wojewoda lub jego zastpca, zwany ydowskim sdzi, apelacya sza do
króla. W w. XIV ydzi byli ju do liczni w Krakowie, gniedc si gó-
wnie w poudniowo zachodniej czci miasta, zajtej dzi gównie przez

gmachy uniwersyteckie, midzy ul. Wiln a w. Anny i w pónocnej czci
koo placu Szczepaskiego, jak to wida z aktów miejskich ówczesnych.

Miechowita poda w swej kronice pod rokiem 1494, e król Olbracht

przeniós ydów na Kazimierz w okolice kocioa w. Wawrzyca na

proby obywateli krakowskich, którzy poar w tym roku powstay nieo-

stronoci ydów przypisywali. To samo powtórzy Bielski w swej kro-

nice. Dalej Kromer z dodatkiem: „Po którym czasie ydów mieszkanie,

którzy a dotd rozprószeni po miecie mieszkali ... na Kazimierz jest

przeniesione".

Niewtpliwie mieszkali jednak ydzi oddawna i w osadzie podskae-

cnej, póniej Kazimierzem zwanej. Bónica ich (zwana star) pochodzi

wedug stylowych wskazówek z XIV w. (przerobiona w XVI w.). Napis na

skarbonce ma dat 1407 roku — zatem w kocu XIV w. mieszkali tam

ydzi bez adnej wtpliwoci we wschodniej czci Kazimierza koo starej

bónicy. Byo zwyczajem w redniowieczu przeznacza ydom osobne

dzielnice.

Pónocno-wschodnia cz Kazimierza, obejmujca wielki kwadrat od

ulicy krakowskiej na wschód ku starej synagodze, zwana jest w urzdo-
wych dokumentach od XVi do XVIII w.: „ydowskiem miastem"
i jest odgraniczon od reszty Kazimierza parkanem, a czci murem,
oraz bram. Na pocztku XVI w. znajdujemy ju gotowem to ydowskie
miasto, powstao wic ju w redniowieczu.

e ju musiao istnie znacznie przedtem, nim wedug kronikarzy prze-

niesiono ydów na Kazimierz, dowodem dalszym jest to, e przeniesienie

miao nastpi po poarze w r. 1494 w czerwcu, gdy tymczasem istnieje

dokument z 27 lutego 1494 r., a wic z samego pocztku tego samego
roku, zawierajcy ugod co do wykonywania rzenictwa przez ydów na

Kazimierzu, w której to ugodzie wystpuj starsi ydowscy Kazimirscy,

nie podobna za, aby dopiero w cigu stycznia i lutego 1494 zorganizo-

wano gmin ydowsk, wybrano starszych, a zreszt tre tej ugody wiad-

czy o istnieniu dawnych zatargów z ydowskimi rzenikami Kazimierskimi.

Granic pónocn i wschodni ydowskiego miasta tworzy obronny mur
obwodowy miejski, granic zachodni ulica zwana dzi Krakowsk, pou-
dniow za ulica zwana dzi ulic Józefa. Ta ostatnia granica bya
w XVI w. kilka razy ku poudniowi posuwan dla rozszerzenia ydow-
skiego miasta. Na zaalenie mieszczan wyda w r. 1539 król Zygmunt
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rozporzdzenie: „poniewa doniesiono nam, e niewierni ydzi niei<onten-

tujc si tym zaktkiem na Kazimierzu, który przez naszycii przodków

by im dany, i parkanem od reszty miasta oddzielonym, nietyiko najmuj
sobie domy poza tym zaktkiem, ale nawet kupuj i na kupnych grun-

tach nowe buduj, która to rzecz tylu zbrodniom i naduyciom okno
otwiera... polecamy... aby niewierni ydzi trzymali si w swem ogro-

dzeniu, po za zaktkiem swym ani w Krakowie ani na Kazimierzu mie-

szka nigdy nie mieli, a cokolwiekby w przyszoci czyto kupili czyto

najli, chcemy to tak uwaa, jakby ani kupili ani najli etc." Nie bardzo

wida trzymano si tego rozporzdzenia, skoro w r. 1544 rajcy krakowscy

wydali uchwa zakazujc najmowania ydom sklepów i mieszka pod

kar 100 florenów, a na aoby, e ydzi pokupili domy na Kazimierzu

pod ydowskim miastem i prowadz tam handel, król wcale nie skonfi-

skowa im domów, tylko poleci, aby je sprzedali, a handlu propinacyj-

nego nie rozszerzali. Wkrótce jednak miasto Kazimierz majc mae do-

chody ze sabo zaludnionych ssiednich „ydowskiemu miastu" czci,

odsprzedao je ydom i pozwolio przyczy do ydowskiego miasta.

W roku 1553 przed sdem grodzkim w Krakowie zawarli burmistrz

i radcy siedzcy i starsi Kazimierscy i Stradomscy ugod, w imieniu caej

rady i caego pospólstwa oraz starsi ydów Kazimierskich w imieniu swo-

jem i caego pospólstwa ydów Kazimierskich, co do rozszerzenia ydow-
skiego miasta, a to pod warunkiem, e otocz si murem, który bdzie

mia trzy bramy czyli wrota, jedn przy murach miasta ku Podbrzeziu,

drug przy domu naronym zwanym Orzechowskim ku placowi sukienni-

ków, trzeci z bocznym przechodem w przecznicy ku kierkowowi, a po

dokonaniu wykupna poszczególnych domów przez ydów w zakrelonym

im obrbie, ma by trzecia brama skasowana.

Na przestrzeni za murami miasta dozwolono ydom przechadzek

i uytkowanie pastwiska pod warunkami tymi samymi, pod którymi uyt-

kowali chrzecijanie.

Za place zajte pod cae ydowskie miasto maj ydzi odtd paci
na potrzeby miasta rocznie ryczat 35 florenów, kamie pieprzu i funt

szafranu. ydzi zobowizali si w swym obrbie nie prowadzi propinacyi

dla chrzecijan, nie sprzedawa im misa i utrzymywa mur miejski w swej

dzielnicy (zewntrzny).

W nastpnym roku zeznano dokument kupna pojedynczych gruntów

dla ydowskiego miasta przez ydów z dokladnemi oznaczeniami i pomia-

rami granic, a w r. 1566 zakaza król ponownie ydom kupowa grunta

poza odstpionem im miejscem, jednak w r. 1583 odstpiono im znowu
kawaek gruntu koo kocioa w. Wawrzyca z warunkiem oddzielenia

go parkanem bez okien i drzwi od reszty miasta, co król Stefan Batory

zatwierdzi ').

') KI. Bkowski: Historya miasta Kazimierza do XVI w Kraków 1903.
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Kleparz i Stradom nie byy obwarowane. Obwarowanie Krakowa

i Kazimierza miao i w czasie pokoju wielkie znaczenie w przeszoci,

która przedewszystkiem cierpiaa na braku wadzy rzdowej. Swawolne

kupy onierstwa wasnego i najtego wasajce si po kraju, bdce
plag chopów i maomieszczan, nie byyby wiele zwaay na przywileje

królewskie, zwalniajce Kraków i Kazimierz od stacyj wojskowych, gdyby

nie mury i bramy. Takie wiksze miasta, jak Kraków i Lwów byty pe-

wnemi oazami bezpieczestwa dla siebie i okolicy, w których przynaj-

mniej jaki taki porzdek i bezpieczestwo panoway, dlatego miasta te

uszy losu jakiego nieraz doznaway Przemyl, Rzeszów, acut i inne

mniejsze w domowych wojnach szlacheckich i w przechodach wojsk ').

dziki powadze swych murów i bram. W roku 1612 zdoby Koniecpolski

klasztor w. Agnieszki na Stradomiu i porwa stamtd zakonnic. Fakt

takiej samowoli uda si dziki temu, e Stradom byl nieobwarowany —
w Krakowie nie probowanoby takiego gwatu... Szlachtr. przykrzyla sobie

bardzo przepisy o zamykaniu bram miasta i zymaa si na konieczno

proszenia burmistrza o pozwolenie przejazdu noc przez bramy. Chcieli

uzyska dla siebie choby prawo dowolnego przebywania bramy pobo-

cznej pod zamkiem bdcej. O to czste byway spory. Jasne to z wielu

zapisek i obostrze, a szczególnie z ordynacyi króla Stefana, przepisujcej

w r. 1579 porzdek zamykania i otwierania bram — take dochowaa si

w tej sprawie korespondencya biskupa Trzebickiego, ujmujcego si do

sdów kapturowych w tej sprawie za miastem w r. 1668").

Wejcie do miasta i wyjcie dozwolone byo w zasadzie tylko od

wschodu soca do zachodu, a to i brak owietlenia publicznego, zmu-

szao do innego, ni dzisiaj, sposobu ycia codziennego.

Z brzaskiem dnia stranicy bram miejskich z oskotem cignli za

acuchy, podnoszce w gór elazne „brony", czyli kraty w bramach,

otwierali bramy kluczami dostarczonemi przez wart, drgami popychali

przeciwwag utrzymujc most zwodzony przed bram, jako zason no-

cn bramy, grube belki dbowe, stanowice przeciwwag mostu, podno-

siy si brzczc acuchami w gór pod sklepienie bramne, a most z hu-

kiem spada do poziomu i czy próg bramy z przeciwlegym brzegiem

oddzielonym od niej fos. Po mocie wjeday do miasta wozy, wózki

i kolaski z towarami i przyjezdnymi. Celnicy miejscy daj znaczki na myto,

lub odbieraj uwalniajce ceduki. Od pónocy bram Sawkowsk i Flo-

ryask dostawa si do miasta gównie nabia, warzywa, drób, zboe,

soma, take i mied ze Sawkowa i oów z Olkusza, sukna i jedwabie

francuskie, woskie i niemieckie i ledzie z dalekiego brzegu i ulubiony

kamie Piczowski dla kamieniarzy i marmur Dbnicki i Chciski. Tdy
nadjedaa poczta warszawska i posacy królewscy od Litwy i Moskwy

') Wad. oziski: Prawem i lewem. Lwów 1907.

•) 1. epkowski: O zabytkach etc. Kraków 1866.
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i Szweda. Do bramy Grodzkiej dy}y wozy bafwanami soli wielickiej

napenione, z kamieniem amanym z Krzemionek, z „sadzawicami", nape-

nionemi wod, w której ryby wilane pluskay, z kufami wina wgierskiego

i sztabami miedzi wgierskiej. Do Wiinej: wozy z wglem drewnianym

i budulcem, Wis spawianym, z worami zboa z galarów, — jedynie

w Nowej i Mikoajskiej bramie ruch niewielki, bo std nie szed aden

Zamek na Wawelu od strony pónocno-zachodniej.

handlowy gociniec, tylko droga do folwarków i wsi; jedynie cegielnie

Grzegórzeckie czasem wzmagay ruch wozowy w tej stronie. Podobnie

w furcie Szewskiej ruch may — tdy dostarczaj ogrodnicy obzowscy
i Czarnowiejscy oraz okoliczni wocianie warzyw i nabiau. Na nieró-

wnych, szutrowanych, lub grubymi okrglakami i kamieniami wyoonych
ulicach, od czasu do czasu zary si w boto i rumy ciko naadowany

wóz, tamujc cay ruch, a go wród kótni i wymyla woniców nare-

szcie ruszono z miejsca. Tu i owdzie butny szlachcic wymyla z bryczki
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lub kolaski, e mu do rycho nie ustpuj z drogi. 1 pieszy ruch wczas

rano si poczyna: na gos dzwonków kocielnych spieszyli wierni do

kocioów, a potem do swych kramów, straganów, awek, jatek i sklepów

po placach i ulicach porozstawianych, bo po domach prowadzili swój

proceder tylko panowie aptekarze, drukarze, winiarze, gospodnicy, bro-

warnicy, golibrody, bankierzy i t. p. negocyanci — reszta mieszkaa w domu
i warsztat w nim utrzymywaa, ale sprzedawaa na miejscach publicznych.

Cay ruch dy ku Rynkowi, bo tu musiano way towary w miejskiej

wadze, tu w Sukiennicach i kramach najwikszy by ruch handlowy, tu

w ratuszu zaatwiano wszelakie sprawy sdowe, policyjne i podatkowe.

Pónocn cz rynku zwano targiem kurzym, poudniow wglowym.
Obok przekupek uwijali si „spekulanci dziwnych kwestów (zysków)

chciwi" (oszuci i zodzieje kieszonkowi), najemnicy, robotnicy „z drgiem

na mixtacie" (znakiem, e szukaj zajcia, z niemieckiego Mietstag), szewcy,

rozpychajcy buty na ciasnych prawidach, krawcy prujcy ciasne ubrania

i zaraz zaszywajcy, a ustawiczne klepanie motów i motków, dolatujce

z okolicznych warsztatów, wzmagao haas targujcych.

Kolo wag przy Sukiennicach rzdami staway obadowane towarami

furmanki, odbywajce dalekie drogi od Tatarszczyzny do Batyku, Wiednia

i Budy, otoczone kupcami w strojach rónych narodów.

Od najdawniejszych czasów we wtorki i pitki odbywa si targ na

rynku na nabia i ziemiopody. Na znak rozpoczcia wieszano kapelusz

na palu i od dawien dawna przykazanem byo, aby przekupniowie i prze-

kupki nie wayy si w miecie na sprzeda kupowa, póki chorgiewka

na Rynku sta bdzie (t. j. aby obywatele mogli wprost od producentów,

a wic taniej, kupowa).

Z ratusza wychodzi „przezorny" wony i stanwszy na rogu Rynku

zatrbi trzechkrotnie. Zbiegi si ttum ku niemu, wiedzc, e ma wysu-

cha „przykazania urzdów". Wony dobywa papieru i czyta dononym
gosem: „Panowie raczcie wiedzie, i urzdy nakazuj, aby aden do

domów swych przyjedajcych tu do Krakowa nie przyjmowa, nie daw-

szy wiadomoci wprzód o tem urzdowi, take i zakonników, którzy

z rónych miejsc przyjedaj; take aby aden z poddanych tak szlache-

ckich jako i duchownych na targ tu nie wayli si przyjeda bez atestaty

pana swego, e z dobrego powietrza jedzie. Ubodzy obcy, take i ludzie

luni, aby w miecie jako i w przedmieciach nie bawili si, bo ich wy-

pdza bd. Tandeta tak na miejscu zwyczajnem jako i pod kamienicami

aby nie bya wykadana; w piwnicach aby nie przechowywano na noc

otrów i inszych lunych ludzi, pod karaniem surowem".

Wony idzie na inne rogi rynku, place i rozstaje ulic, powtarzajc

ogoszenie, a w tumie kotuje si przeraajca wiadomo : „Mór!" „Mo-

rowa zaraza si pokazaa!" Kocioy napeniaj si modlcymi „od po-

wietrza, godu, ognia i wojny zachowaj nas Panie!" Chopkowie wraca-

jcy z miasta roznosz wie po okolicy.
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Dalej „pod kocioem Wszystkich witych (dzi plac przed Magi-

stratem) znajduj si lune osoby, które przy murach awki sobie stawiaj

i na nich towarki swoje, jako to obrazki cudzoziemskie papierowe i par-

gaminowe, take noe róne, paciorki, piercienie, grzebienie i insze do

towaru kramarskiego nalece rzeczy wykadaj, albo przy murze do sznur-

ków przypinaj". Wazki ten plac, czyli przeduenie ulicy Franciszkaskiej,

zwano Psim rynkiem.

A przed kocioem Dominikaskim kramarze rozsiedli si z róacami,
obrazkami witych, ksikami do naboestwa, kichlarze (cukiernicy) z pier-

nikami i ciastkami, piekarze z pieczywem.

Na Maym Rynku zapach z daleka zdradza jatki rzenicze, cay plac

zajmujce, oprócz maego skrawka dla wendety t. j. przeday starzyzny.

Ubóstwo obsiada wejcia kocioów.
Wród ruchu i zgieku tu i owdzie robi si awantura: tu dwie prze-

kupki si kóc, bo jedna „nastpia drugiej na uczciwo", tam dwaj s-
siedzi Broy (Ambroy) i Jan „co w kramiech koo siebie siedzieli" nie

mniej gono wzywaj si przed hutmana ratusznego, bo Broy powiedzia

Janowi „e go wywiec", a Jan Broemu „e jest zodziej" ; tam Regina

kucharka „czynia molestye" p. Pawowi Szczebicowi, z którym miaa
pewn okoliczno, owdzie starsi cechu murarzy bior na ratusz paru

murarczyków, e mieli „szturowa" t. j. robi na wasny rachunek —
ale gorzej byo, gdy kto komu „drog zastpi" a drugi „j swego zdro-

wia broni" — a dugo trzeba byo czeka, nim kto sprowadzi wart
z ratusza i cyrulika. Komenda warty patryarchalna: „Macieju! idcie na-

przód, a reszta za nim gsiego!" — „Teraz obrócie si tyem do domu
pana Wytyszkiewicza, — Michale stacie z kraj, a wy koo niego i aw
naprzód !"

Koo poudnia zmniejsza si ruch uliczny. Kramarze, przekupnie,

jedli przyniesiony im z domu posiek i pod podcieniami domów rozma-

wiali ze ssiadami, na aweczkach kamiennych, które czsto przed domami
murowano, zasiadali na chwil spoczynku kupcy i rzemielnicy, ale wra-

caj do interesu, gdy ich zawoaj ze sklepu czy warsztatu. A gdy deszcz

zacz kropi, chowano czemprdzej towary po straganach i kramach,

okrywano pachtami przed ulew i wichrem. Z ulew uciekali wszyscy co

ywo z ulicy, bo rynny dachowe w poprzek na par okci w ulic wysta-

jce, wyrzucay z dwupitrowej wysokoci cae wodospady, które szumic
obiy dziury w rodku ulicy i w mgnieniu oka zaleway drog, a woda
zmieszana z kurzem i gnojem rozlewaa morze bota midzy domami,

utrudniajc na dugo komunikacy. Ju soce dugo wygrzewao, a ulice

jeszcze zalane botem, z którego wystaj wysze miejsca nierównej drogi

jak wyspy. Przechodzie w lepszych sukniach, chcc przej na drug
stron ulicy, upatruje w pobliu paru kamieni i cegie, rzuca je w boto
i ostronie stawia nogi na nich, chronic si od stpnicia w kau nie-

wiadomej gbokoci. Gdzie na pitrze otwiera si okno, z niego wylewa



208

si nagle cebrzyk pomyj — przechodzie klnie i wyzywa, groc skarg
do urzdu, a nim par kroków zrobi, obryzguje go btoto bryzgajce z pod

turkoczcego, dugiego i cikiego „szrot wagenu" t. j. wozu miejskiego

rozwocego przez woniców ratuszowycii piwo do gospod, — rozwóz

piwa to monopol miejski i rodek opodatkowania piwa.

Popoudniu ruch na ulicach mniejszy. Jedni id na nieszpory, drudzy

zagldaj do gospod, gdzie zamiejscowi dowiaduj si o sprawach miej-

skich i pastwowych od mieszczan, miejscowi od tamtych o wypadkach

z za murów miasta, o niwach, gradach, o pochodach wojsk, kontrybu-

cyach kwaterunkowych i rozbojach i wszyscy narzekaj na cikie czasy.

Zwolna zblia si wieczór. Przekupnie pakuj swoje towary ze stra-

ganów i z awek, rzenicy pdz zakupione bydo do stajen i rzeni, w bra-

mach miejskich tocz si wozy oprónione z towarów przywiezionych,

lub naadowane na nowo wywoonymi z miasta.

O zmierzchu zaludniaj si gospody nowymi gomi: bra cechowa

skoczya prac dzienn i idzie zabawi si t. j. popija w gospodzie miód

lub piwo, przysuchiwa si opowiadaniom lub zagra w koci. Przybyy

z daleka wdrowny czeladnik znajduje najwicej suchaczy, bo opowiada

o wojnie cesarza chrzecijaskiego, o niebezpiecznej wdrówce midzy nie-

przyjacielskiemi wojskami, o obrabowaniu go przez ciurów i o cudownem
uratowaniu ycia z tej przygody, jako si dziecko o dwóch gowach gdzie

tam urodzio, jako wedle niechybnej przepowiedni jednego astrologa nie-

dugo bdzie wielka wojna, jako wspaniay pogrzeb mia jeden ksi,
jako wielki potop w jakim tam kraju dalekim pogry kraje i me i jako

na zachodzie deszcz krwawy pada, a w chmurach wida byo rycerzy

walczcych . .

.

Przed zachodem soca przez kwadrans cay odzywa si dzwon ratu-

szny, aby ludzie za miastem mieszkajcy wychodzili, bo bd bramy miej-

skie zamyka, a ludzie miejscy bdcy za miastem, aby wracali, jeli nie

chc zasta bram zamknitych.

Porucznik stray miejskiej komenderuje jednego unteroficyera do pana

prezydenta po klucze od bram miejskich, dowiadujc si, azali nie kae
na kogo czeka z otwart bram i któr? Potem jeden unterohcyer

w jedn, drugi w drug stron miasta id ze stranikami zamyka bramy,

a klucze oddaj stróom nocnym.

W czasach niepewnych jeszcze po capstrzyku warty obchodz bramy

miejskie, rewidujc, jeli s naleycie zamknite.

Z nastaniem ciemnoci zamykano z trzaskiem bramy domów, zwykle

dla mocy elazn blach i gwodziami obijane, zasuwajc od wewntrz

potn zapor, zamykano okiennice, a cisza i ciemno zalegay miasto.

Gdzieniegdzie pona latarnia przed figur lub obrazem witego, ówdzie

blask z okien rzuca nieco wiata na ulic, a spóniony przechodzie sam

dwiga latarni, albo bogatszy spieszy za sucym, nioscym pochodni.

Panów w powozach lub lektykach, otaczali hajducy z pochodniami. Do
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dzi dnia przy bramach niektórych kamienic stoj oparte o cian lub

przy filarze ukonie wmurowane paskie kamienie, z okrglemi zagbie-

niami, w któreto zagbienia wtykano ponce koce pochodni dla zaga-

szenia ich. W czasie uroczystoci na szczególne polecenie, owiecano cza-

sowo ulice zewntrz domów, bd przez iluminacy okien. Na wjazd

Henryka Walezego 1574 r. polecia Rada miasta „aby przynajmniej przez

3 niedziele od wjazdu króla, przed kadym domem wywieszono latarni

z wiec szelgow, w rynku na 3 okcie od domu, a w ulicach na dwa
okcie od domu, od zmierzchu a do wypalenia si wiecy, pod wielk
win, inaczej winny zapaci kar „bez wszelkiego miosierdzia".

W kocu Will w. zaprowadzono skadk „latarnian", z której

owiecano skrty ulic i mosty.

Od czasu do czasu rozlega si gl^os rogu stróa nocnego, a wkrótce

po umilkniciu tego otrbienia bysna w ciemnoci latarka, owiecajca
t prastar posta, kroczc zwolna w dugim paszczu z kapturem, z ha-

labard w doni. Przystan i wedug starodawnego zwyczaju zanuci:

Hej panowie gospodarze

!

Ju dziesita na zegarze!

Strzecie ognia i zodzieja,

Chwalcie Boga Dobrodzieja!

A W tem raz po raz pocz bi dzwon na wiey Maryackiej. Ogie

!

zawoa stró nocny i upatruje uny na niebie — na skrcie ulicy dojrza

un od pónocy. Gdzie koo Kleparza si pali ! Ogie ! Stuka halabard

w bramy i biegnie do pana rurmistrza na ydowsk ulic, ju i z bram
wychodz ludzie, wic le jednego z nich na ratusz do pana hutmana.

Dzwon bije, ludzie okrzykuj ogie, wychodz na ulic i pocieszaj si,

e to za murami miasta. Ale una si zwiksza. Wiatr rzuci iskry na gon-

towy dach przy murach i zaczyna si pali dom miejski. W sieniach do-

mów wisiay obowizkowo oski, drabiny i wiaderka, wic porywaj je

i biegn ku ogniowi, pojawia si warta z pochodniami, z okien wygldaj
zaniepokojone biaogowy; przy ogniu tumy bezradne, bo niema wody;

wynosz rzeczy z domu, rozrywaj oskami dach, od czasu do czasu

wylewaj po konewce wody, zaczerpnitej z niedalekiej studni, ssiedzi

wystawiaj w oknach obrazki witych. Nareszcie na skrzypicym wózku
przywieli laziebnicy wann z wod (z której poow po drodze wychia-

pali z powodu skakania wózka po wybojach), przyjechali i woziwody

z paru beczkami wody, wdrapali si ciele po drabinach i nu wylewa
podawane acuchem rk konewki i wiaderka z wod. Chwaa Bogu,

wiatr by saby, dachy deszczem zmoczone, wic poar ugaszono i nie-

rozszerzy si dalej. Niewielkie jeszcze nieszczcie — par dachów spalo-

nych, kilka ran i oparze, troch zrujnowanych rzeczy, jeden przydybany

na kradziey zodziej, ubity przy ucieczce halabard przez stróa nocnego . .

.

Inny obraz przedstawiao miasto w niedziel i wita. wicenia prze-

strzegano pilnie, ustawa wszelki ruch handlowy i przemysowy, sklepy,

K. Bkowski. Dzieje Krakowa. j^
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kramy i gospody pozamykane z rana, bo ju w XVI w. przepisaa Rada

miejska „aby nikt w niedziel i wielkie wita podczas mszy, piwa, wina,

miodu pod kar grzywny nie szynkowa^ i pod kar t nie way si

rba ani wozi drzewa lub way piwa". W r. 1590 rada nakazuje cechowi

chirurgów czyli balwierzy, aby w niedziel nikomu gowy ani brody nie

strzygli ani nie golili, bo przy tej robocie wiele ekscessów w piciu wina

grzanego i innych rzeczach si dzieje, co uwacza witemu dniowi. Po-

dobny zakaz wydaa rada m. Kazimierza w r. 1611. Ubrani odwitnie

mieszczanie i mieszczanki z dziemi i czeladzi przepeniali kocioy; rzadko

które wito obeszo si bez uroczystej procesyi w tej lub owej parafii.

Dopiero po poudniu otwierano gospody, jedyne miejsca wikszych

zebra towarzyskich, cechy odprawiay w nich swój „szynk przyzwoity",

w jednej izbie mistrzowie, w drugiej towarzysze, w innej niecechowi gocie,

przybywajcy na napitek i pogawdk. We wita te najczciej odpra-

wiano domowe uroczystoci, chrzciny i wesela, a raczono si mimo za-

kazów tak obficie, e od najdawniejszych czasów poniedziaek (Biaumon-

tag) by dniem najmniej pracowitym w warsztatach, bo czelad jeszcze nie

wytrzewiaa po trunkach, a zakazy „poniedziakowania" nie wiele wida

pomagay, bo czsto si spotyka ich powtarzanie.

Cz mieszczastwa sza znowu na „celestat" t. j. strzelnic miejsk,

uczc si strzela na wypadek potrzeby obrony miasta, dawniej z uków
i kusz, potem z rusznic i samopaów.

Po wybbnieniu capstrzyku zamykano gospody, wracali wszyscy do

domów, a cisza zalegaa miasto. Ukradkiem pili jeszcze niektórzy po go-

spodach, gdzie musieli ju rana doczeka, bo noc nieatwo byo dosta

si do domów, gdy furty domów — do których dzwonków nie byo —
zamknito.

Rozeta z suiitu n.i Wawelu.



ROZDZIA XI.

Zabytki strojów liturgicznych — opisy, obrazy, rzeby — zmienno strojów, mody -

mnogo nazw — pierwotna zdobno, zbytel<, bro — wpyw klimatu na strój —
ustawy przeciw zbytkom, ich cel — strój ksiy ~ redniowieczne ubiory - ubiory

uniwersyteckie - przywrócenie togi i biretów — strój w ostatnich chwilach bytu

Rzpltej polskiej - kontusz, upan, pas, buty — szabla — czapka — stroje cudzo-

ziemskie — ubiory mieszczan na pocztku XIX w. — czamara — ubiory ydowskie.

Znikomo szat atwo tumaczy niezaciowanie si oryginalnych strojów

z lat odieglycti, a rzadi<o ich nawet z czasów stosunkowo nam

bliszych. Dochoway si po muzeach i skarbcach jedynie drobne histo-

ryczne resztki po królach i magnatach, cenne stroje liturgiczne, nieraz ze

wieckich szat pobon rk na ofiar dla kocioa przerobione, — zre-

szt chcc zrekonstruowa strój dawny z pewnej epoki, potrzeba mozol-

nych studyów, porównywania opisów, drobnych i rozrzuconych po rozmai-

t>'ch pismach wzmianek, z portretami, obrazami, rzebami, nagrobkami i t. d.

Trudnoci nasuwaj si tu znaczne, bo i dawniej znano mody, nieraz jeden

rok lub kilka lat, przegradzajce opis od porównywanego portretu lub

obrazu, wprowadzay zmian w ubiór, atwo wic popa w anachronizm

i pomieszanie strojów. Równie stan, godno, zamono wpyway na

rónic stroju, tak, e naley tylko z najwiksz ostronoci wprowadza

pewne twierdzenia stanowcze. Nieraz drobna zmiana w kroju, lub rodzaj

materyau uytego, tworzyy nowo osobnem mianem nazywan, skut-

kiem czego spotykamy cae setki nazwisk strojów ). które waciwie nic

nie objaniaj rzeczy, owszem utrudniaj odgadnicie treci i formy.

VVielu pisarzy XVI i X\'ll w. wspomina zmienno ubiorów szlachty.

Mieszczanie szli za jej przykadem a „Prawy rycerz" Starowolskiego

ali si: „Nie moemy rozezna w rysiach organisty od senatora, ani

w bawacie rzemielnika od szlachcica", — a Pasek pisze w swych pa-

mitnikach : Bo taki zwyczaj u nas w Polsce, e cho kto sukni na

nice wywróci, to mówi: e to moda i potem ta moda ma wielk kom-

placency u ludzi, póki nie przyjdzie do prostych ludzi. Co ja pamitam

odmiennej coraz mody w sukniach, w czapkach, w butach, szablach, w rz-

dzikach, i w kadym apparacie wojennym i domowym, nawet w czupry-

nach, w gestach, stpaniu i w witaniu! Nie spisaby tego na dziesiciu

') ukasz Gobiowski: Ubiory w Polsce od najdawniejszych czasów.

14*
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skórach woowych! Za rok albo i prdzej: „nie moda, nie tak zaywaj",
to psuj, to przerabiaj, albo na tandet daj, a inszy sprawuj; bo musiaby
si z tem chyba midzy domowemi cianami prezentowa, inaczej midzy
ludzi wyjechawszy to zaraz jako wróble na sow dziw, zaraz palcem po-

kazuj, zaraz mówi, e ten strój pamita potop. O damach i ich wymy-
sach nic nie mówi, bo bym t wszystk ksig zapisa t matery".

Nie brak licznych narzeka i satyr na skonno, zwaszcza kobiet

wszelkich stanów, do strojnoci i zmiany mody.

Im dalej wstecz historyi wszystkich ludów si cofn, tem wikszy

wida popd do strojnoci : ju w epoce przedhistorycznej znajduje si
czciej wykopaliska odnoszce si do stroju, ni do uytku zwykego,

mieszkacy grot lub lepianek z chrustu i gliny, chat dymnych, nosili ju
naramienniki, piercienie, szpile, naszyjniki, diademy — cywilizacya przy-

nosi inne potrzeby, strój nie imponuje dzi nikomu, suknia codzienna suy
potrzebie i wygodzie, std staje si kosmopolityczn, ujednostajnion w ca-

ym wiecie, — byskotki i barwy zostay jeszcze na mundurach wojsko-

wych, jako resztka dawnego barbarzystwa strojnoci.

Na uksztahowanie si strojów narodowych wpywa od najdawniej-

szych czasów przedewszystkiem klimat: w krajach ciepych poudniowych

przyjy si ubiory kuse, lekkie, w pónocnych dugie, cikie. W Polsce

wic wyrobi si typ sukni zasadniczy w postaci tej ostatniej, t. j. sukni

przedewszystkiem ciepej, a gówn jej czci jest upan, futrzana czapka

i buty z cholewami, zarówno u ludu jak u szlachty i mieszczan, do któ-

rych to sukien w biegu czasu przybyway zmiany w kroju i dodatki strojne,

gównie pod wpywami wschodnimi (kontusz, u ludu sukmana), wyloty,

pasy, guzy, potem skromniejsza cza mara; — szabla, z powodu maego
dawniej bezpieczestwa staa si od dawien dawna nieodzownem uzupe-

nieniem stroju.

Obok barwnoci dawnych strojów, wywoanej barbarzyskiem zami-

owaniem do strojnoci i pewn potrzeb zadowolenia pragnie pikna —
drug cech ich jest: zbytek, który wywoany by stosunkiem stanu

ekonomicznego do potrzeb cywilizacyjnych i do sposobu uycia majtku

dla dogodzenia sobie i rodzinie. Dawne czasy nie znay tych sposobów

uprzyjemnienia ycia, jakimi rozporzdzamy: nie znano dzisiejszej atwej

kolejowej krótkiej przejadki za granic, wyjazdu na „wiee powietrze",

teatrów, koncertów, kasyn, bali, rautów, festynów i t. p. tysicznych spo-

sobów do wydawania pienidzy; zamony czowiek dawnych czasów uy-
wa pienidzy na kosztown budow domu, na obfit kuchni, kosztowny

strój, ozdobiony cennemi futrami, z drogiego wyborowego materyau,

z obfitem uyciem zota na acuchy, piercienie, guzy, nawet drogich

kamieni, kosztownej broni przy boku.

W owej epoce zamiowania do strojnoci i zbytku przyjy si
u wszystkich narodów mimo zmian mody, pewne zasadni-

cze ksztaty sukni i broni przy boku noszonej, powstay stroje na-
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rodowe, a dlatego wanie, e ustaliy si w epoce strojnoci i zbytku,

odznaczaj si stroje narodowe dro gocia, czy one s hiszpaskie,

czy woskie, francuskie, wgierskie, polskie, a jeeli dodamy, e strój ten

wymaga kilku garniturów na pory roku, na aob, na uroczysto, lub

na codzienny uytek, to zrozumiemy, e on jest za drogi na dzisiejsze

stosunki.

Sebastyan i Urszula Montelupiowie (z pomnika w kociele N. P. Maryi)

Tak byo wszdzie. Macchiavelli ubolewa w swojej tiistoryi florenckiej

pod r. 1471/2 nad zbytkiem na ubrania, uczty. „Modzi ludzie... swoj
troskliwo i prac obracali gównie na to, aby w stroju wspaniale...

wystpowa". Pojawiay si ustawy przeciw zbytkom, które jednak nie

znay jeszcze praktycznego celu skierowania wydatków ku poyteczniej-

szym celom, lecz kieroway si moralnym, przez Koció dyktowanym

celem umiarkowania uycia, póniej ustawy zwracay si w tym kierunku
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tylko przeciw mieszczanom, aby umniejszy szlachcie konkurencyi w na-

bywaniu cennych przedmiotów konsumcyi.

Wedug wiikierza krakowskiego z r. 1378 „adnej dziewicy lub matce
nie wolno jest uywa zotych lub srebrnych pasamonów, ani pere na

sukniach i odzieniu, ani kulek, ani haftów, tylko skromne pasamony,

okie nie droszy jak groszy sze", inny wilkierz wzbrania czeladnikom

i dziewcztom suebnym uywania trzewików, dozwalajc tylko trepków,

mczyznom krótkich sukni, i przestrzega przed uywaniem ponad stan

zbytkownych szat.

Ustawa z r. 1478 zakazywaa mieszczanom, ich onom i dzieciom

noszenia srebrnych pasów ciszych nad 3 grzywny srebra, pod kar kopy

groszy; rzemielnikom, ich onom i czeladnikom zakazywano noszenia

koronek, wypustek u sukien i butów, otwartych kaftanów i t. p., paniom

i pannom zakrywania twarzy, „eby chodzia jawnie, wedle starego zwy-

czaju, aby si wiedziao, jak kad uczci stosownie do jej godnoci".

W roku 1495 wydano dalej zakaz, eby adna mieszczanka nie nosia

aksamitnych, atasowych lub adamaszkowych sukien.

W XVI w. wyszy z uycia przepisy przeciw zbytkom i poszy w za-

pomnienie. Pod wpywem humanizmu i renesansu uwaano zbytek za

objaw kultury i smaku, dopiero póniej zaczto w sposób bd literacki,

bd kaznodziejski wystpowa przeciw zbytkowi ze wzgldów moralnych

i ekonomicznych — jednak zasad tych nie stosowano do szlachty, a wre-

szcie i w xvii w. odezwao si i ustawodawstwo pastwowe w tym wzgl-

dzie — ale tylko przeciw „plebejom" t. j. mieszczastwu ').

Konstytucya sejmowa z roku 1613 jest pierwsz ustaw pastwow,
wypowiadajc walk zbytkowi pod wpywem nawoywa literatury poli-

tycznej. „Widzc w tem byd wielk szkod Rzeczypospolitej i chcc stan

szlachecki w tem mie róny a plebeis, postanawiamy: aby aden mie-

szczanin ani plebejus, excepto Magistratu, nie mia zaywa szat jedwa-

bnych i podszewek, take futer kosztownych, okrom lisich i innych podlej-

szych, take w szafianie, aby aden z tych nie chodzi. .." Zwyciyo wic
na sejmie zapatrywanie, które za granic naleao ju wówczas do stano-

wczo przeytych i porzuconych, i prawa zbytkowe obok swojej ekono-

micznej funkcyi powinny by take broni w walce opóniajcej zrównanie

stanów.

Nastpna konstytucya, która si do tej kwestyi odnosi, pochodzi

z r. 1620. 1 ta stoi na podobnem stanowisku. Poniewa plebejusze zaku-

puj rzeczy zbytkowe „przez co pretia rerum w gór id" przeto zabrania

im si kupowa nadal jedwabiów i futer. Konstytucya dalsza z r. 1629,

ponawia te zakazy zagraajc, e winni ich przekroczenia bd musieli

paci „loco poene" od siebie, ony, dzieci i czeladzi od kadej osoby po

') Stan. Estreicher: Ustawy przeciw zbytkowi w Krakowie. Rocznik krak. T. I.



215

zotemu co roku. Faktycznie jest to wic zagodzeniem tych zakazów,

wprowadzeniem niejako podatku zbytkowego.

Ostrzej brzmi konstytucya nastpna, z r. 1665 pochodzca, wydana

i dla Korony i dla Litwy, zagraajca mieszczanom bogatszym kar
1000 grzywien, a uboszym kar 200 grzywien, z której to kary ma za-

bra poow delator. Konstytucy t wznowiono w latach 1659 i 1683.

Zbytek mieszczaski by pospolitym argumentem w ustach posów
sejmowych, kiedy popierali nakadanie nowych ciarów na miasta Rze-

mm
Jan Matejko: Ubiory w Polsce. Mieszczanie krakowscy w polowie XVII w.

czypospoiitej, to te sama rada miejska krakowska uchwalia w r. 1643

zakaz droszych strojów niewiecich „zwaajc, e wspaniae ubrania nie-

których niewiast krakowskich wywouj w szlachcie wielk nienawi do

miasta".

Na wyszym nieco stanowisku stany sejmy z roku 1776 i 1780

w kwestyi zbytkowej, regulujc j w duchu cile merkantylistycznym, ale

wydajc przepisy te o dwiecie lat spónione.

Przepisy z r. 1776 zabraniaj osobom stanu nieszlacheckiego uywa
zota, srebra, pere, klejnotów, koronek, drogich futer, szpad i szabel;

zakazuj wszystkim obywatelom bez wyjtku ubierania suby swojej
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w suknie i przybory sprowadzone z zagranicy, to jest nie wytworzone

z materyi, „które w krajach Rzeczypospolitej wyrabiane s"; zakazuj

dalej wszystkim, aby uywali zagranicznych skór do obuwia, siedze, szo-

rów i oporzdze koskich ; zakazuj wreszcie zaywania powozów, szka

i farfur za granic robionych.

Nacisk na szlacht wywarty nie jest wic silny, ale stanowi zawsze

pewien postp w stosunku do ustaw zeszego wieku. Konstytucya stara

si go powikszy, wprowadzajc mundury wojewódzkie, które tylko szla-

chcie ma by wolno nosi, a któreto mundury tylko z krajowego sukna

robione by mog „co jednak noszenia inszych nie mundurowanych sukien

nikomu nie zagradza". Celem tego urzdzenia ma by, jak mówi ustawa:

„zachci krajowe manufaktury a przeto wychodzcym za granic pieni-

dzom niejak uczyni tam".
W roku 1786 zaoono w Krakowie fabryk sukna, która jaki czas

dostarczaa mieszczastwu i szlachcie krajowego materyau na ubrania.

Wszystkie te przepisy byy ju spónione, zapocztkowany przemys kra-

jowy upad wkrótce skutkiem rozbiorów — a tak przez cay prawie cig
istnienia Rzpitej, zagranica cigna zyski z Polski, dostarczajc jej prze-

wanej czci artykuów konsumcyi stroju, bo tylko biedniejsi mieszczanie

i chopi poprzestawali na skromnych krajowych suknach, bogatsi i cala

szlachta okrywaa si materyaami zagranicznymi.

Energiczniejszymi s przepisy z r. 1780. Od publikacyi tego prawa

za rok zostaje zabronione „wszystkim bez adnej ekscepcyi stanom i pci"

noszenie szat kosztownych, uywanie galonów, zota i srebra cignionego,

ubierania liberyi bogato, kupowanie mebli drogich zagranicznych, wpro-

wadzanie klejnotów.

Ubiory z przed XV wieku odtwarza trzeba z drobnych szczegóów
opisowych, miniatur, porówna z ssiadami. Najwicej materyau do po-

znania stroju zachowao si co do panujcego, rycerstwa i duchowiestwa.

To ostatnie w yciu codziennem uywao pierwotnie stroju powszechnego

krajowego. Przepisy z Xlii w. zakazuj mu tylko szat jaskrawych: czer-

wonych, zielonawych, pstrych, lub kwiecistych, zbyt dugich, lub zbyt

krótkich, z niestosownymi rkawami, buty maj by niecigane i nie spi-

czaste. W Krakowie ju od Xl\' wieku przyjmuj ksia strój powany
duchowny, biskupi gro karami za uywanie szat wieckich, a strój ten

ustala si po tern coraz silniej, jako czarna duga rewerenda, czarne buty,

na gowie czapka futrzana lub biret — kanonicy nosili oczywicie swoje

odznaki: pelerynk, acuch, piercienie.

Z wieku XIV a wicej jeszcze z XV zachowa si obfitszy materya

malarski i rzebiarski. Nie znajcy archeologii redniowieczni malarze

i rzebiarze tworzyli sceny religijne w strojach sobie wspóczesnych, a w ich

tryptykach i obrazach cechowych XV wieku widzimy stroje ówczesne:

dugie fadziste szaty, czsto futrem podbijane, szerokie rkawy rozpinane

lub lejkowate, nakrycia gowy kapeluszowe lub czapkowe, spiczaste buty.
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Od w. XVI przybywa wicej materyau do poznawania stroju w nagrob-

kach, rycinach, a potem i w portretach. Z archeologiczn wiernoci od-

tworzy dawne postacie mieszczaskie, gównie krakowskie, Matejko w wielu

tablicach swoich „Ubiorów w Polsce 1200—1794".

Przez cale wieki poprzednie strój miejski podlega! wpywom zacho-

dnim, byy w nim niemieckie i woskie suknie, dopiero od XVII wieku

wprowadziy wojny z Turkami naprzód u szlachty, a potem i w miastach

wpyw wschodni — odtd wchodzi w uycie kontusz i staje si typem

ubioru polskiego.

v;.\UM,y.;..

Jan Matejko: Ubiory w Polsce. Mieszczanie krakowscy na procesyi.

W XVIII wieku pocz si gwatownie wdziera strój francuski, opa-

nowa dwór królewski i magnatery, ale nie obj ogóu. Po miastach,

jako atwiej cigajcych cudzoziemców, pojawiay si te stroje francuskie,

ale ogó zosta przy upanie i kontuszu.

Duchowiestwo i wyrosy z niego gównie uniwersytet stanowiy

w miecie odrbne stany, róniy si strojem od ogóu. Profesorowie byli

przewanie ksimi, duchownego wic uywali stroju, studenci dopiero ze

wzrostem liczby i liczniejszym napywem szlachty, z pomnoeniem si kol-

legiów, nadajcych wicej wiecki charakter uniwersytetowi, za wyjciem
z uycia przestarzaych dawnych przepisów o ubiorach, zaczli uywa
powszechnego stroju w miar zamonoci.
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Uniwersytet wyrós z podstawy kocielnej, nic te dziwnego, e i cha-

raiter kocielny po póne czasy jest na nim a nadto widoczny. Przebija

si i w ubiorach tak profesorów jak i uczniów. W pierwszych czasach

istnienia uniwersytetu i przez cay wiek XV, jako nakrycie gowy suya
ówczesnemu studentowi zwyka kapuca, zupenie zczona ze sukni. Uy-
wano jednak równoczenie i czapek, zwanych myckami, ze zwykego sukna

lub te z kitajki, czy czamletu. W wieku XVi wychodz kapuce z uycia,

czapki jednak, owe mycki (mitra), zostaj i nadal. Na odzienie aka ska-

daa si koszula (interula), obcise spodnie, serdak czyli kaftan z rkawami,

barwy czarnej lub czerwonej, na to wszystko wdziewa tunik, któr przy-

wizywa w pasie, podobnie jak to czyni dzi ydzi. Tuniki te byy roz-

maite. Byy i purpurowe i szare, zwane dzikiemi i niebieskie, zielone, bru-

natne, nawet i óte. Zwano je te rozmaicie. W pocztkach XVI wieku

skrócono tuniki tak, e teraz student móg si swobodniej porusza. Skró-

cona tunika zwaa si germakiem lub topieniakiem. Do egzaminu i uro-

czystoci uniwersyteckich przywdziewali dug a po kostki tog, zwan
tabardem, drapujc j w pikne fady. Biret i przy uroczystociach pozo-

stawa ten sam. Studenci staraj si zdj z tego stroju charakter ducho-

wny, strojc mycki w kitajk, jako te i rozmaite pióra zocone, lub prze-

pasujc je zot wstk, wprowadzajc krzyczce barwy tunik i delij,

a buciki takiego eleganta musiay bi w oczy sw czerwon, brunatn lub

zielon barw. Zamiast tunik, ju z pocztkiem XVI w. uywaj sukni

krótkich, z rkawami przedziurawionymi i takimi, z których „caa rka
wyazi", t. j. jak si wyraa ustawa z r. 1533, uywaj strojów na ksztat

zacinych onierzy lub dworzan, przez co student od wieckiego nie

moe by odrónionym. Zamiast zwykych mycek duchownych wprowa-

dzono wieckie weniane lub barankowe, z ogonami na uszy spadajcymi.

A jeeli uywano biretów, to byy w rozmaity sposób powycinane, lub te

wstk przewizane. Zakazu noszenia broni przestrzega uniwersytet zrazu

cile i to tak u bursaków, jak i mieszkajcych prywatnie. Oprócz noyka
do temperowania piór nie wolno byo mie adnej broni przy sobie.

Jednakowo studenci nie miewali noyków, lecz noe wielkie naksztat

mieczy'). Im dalej w gb wieku XVI, tem mniej si spotykamy z wyko-

nywaniem ustaw o ubiorach i zakazie noszenia broni u studentów. Póniej

zwiksza si ilo trudnych do kontrolowania po za burs mieszkajcych

studentów i paniczów, strój cywilny powszechny bierze gór nad dawnym
duchownym. Od roku 1850 przywrócili profesorowie uniwersytetu zwyczaj

dawny noszenia togi i biretu na uroczystociach, dla uniknicia banalnego

munduru urzdniczego.

Wyej przytoczona uchwaa Rady miasta z r. 1643 dowodzi, e prze-

dewszystkiem kobiety lgny do zbytku. Cao ich stroju z ostatnich cza-

sów Rzpltej tak opisuje X. Kitowicz: „Panny senatorskiej i szlacheckiej

') Antoni Karbowiak: Ubiory profesorów i uczniów Uniw. Jagie. Kraców 1890.



219

kondycyi, tudzie magistratowe i kupieckie córki, nosiy gowy z warko-

czami plecionymi, rozpuszczonymi, wstk przeplecionymi. Skronie ota-

czaa przepaska mulinowa z wsk koronk nician, wstkami rozmai-

temi w pukle powizanemi opita. Nad czoem na wierzchu gowy przy-

pinay kwiaty ogrodowe : rozmaryn, lewkoni, godzik, tulipan. Przypinay

do tych bukietów czapki i kapelusze malekie, wielkoci ptaszka, z materyi

jedwabnej, take ptaszki rozmaite z jedwabiu wyrabiane. Sukien uyway
rozmaitych ; najpierwej spódnicy zwyczajnej po dzi dzie, bogate z ma-

^^37- >7S5

Jan Matejko: Ubiory w Polsce. Mieszczanie krakowscy w XVIII w.

teryi tgich bawatnych w kwiaty, samych jedwabnych i litych, ubosze
z atasów, grodetorów, kitajek, a jeszcze ubosze z kamlotów, pod któr
wdzieway drug spódnic atasow, na bawenie przeszywan, albo te
kuczbajow. Na wierzch bray sznurówk, rogiem wielorybim czyli fiszbi-

nem przeszywan, z wycitym gorsem, ciskajc si temi sznurówkami jak

najmocniej, dla wydania subtelnoci stanu, czasem a do mdoci. Na sznu-

rówk kady jupeczk krótk, za stan cokolwiek dusz, z rkawami po
okie odkrytymi, z tyu fadzist, z poami przestronnemi, na przedzie

krojem takim, jak mantolety kanonickie. W zimie takie jupeczki podszy-

wane byy futrem, w lecie kitajk, albo pótnem glancowanem. Dalej te

jupeczki byy w stan wycinane, opite, na guzeczki z przodu zapinane,
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z rkawami do pici sigajcymi. Do rkawów krótkich przypinay man-

kiety gazowe z koronkami podwójne. Do rkawów dugich przypinay man-

kiety mae, bez koronek. Latem nie kady nic na adn z tych jupeczek,

tylko chustk na szyj mulinow, jedwabiem ótym i srebrem w kwiaty

haftowan, kolorów: biaego, ótego, zielonego i czerwonego, której koce
na krzy na przodzie zaoone szpilkami do jupeczki przypite, pier wy-

puk zakryway, dajc przez matery cienk i rzadk dosy przejrzystoci.

Na plecy w miar opatek spuszcza si jeden koniec czyli róg takiej

chustki, trójkt wydajcy. Zim na takie jupeczki bray kontusiki futrem

podszywane z dugimi rkawami wiszcymi, z wylotami u ramion obszer-

nie sfadowanymi, u pici wazko cinanymi. Te kontusiki zdejmoway

z siebie przychodzc do cieplej izby. Kontusik by dugi na pól udów.

Wychodzc z domów na otwarte powietrze uyway na gow i na ca
twarz kfefów czarnych krepowych, albo te jedwabnych w siatk robio-

nych. Trzewiki najdawniej w rfiodzie byy u dam dystyngowanych irchowe,

malowane w kwiaty. Ta moda zacza ju schodzi z nóg dystyngowa-

szych osób w pocztkach panowania Augusta III, a przechodzi, jak

wszystkie inne mody, do niszego stanu i mniejszego majtku, mianowicie

szynkarek i innych suebnic miejskich. Damy za dystyngowane obuy
si w czarny zamszowy trzewik, ozdobiony prg na trzy palce szerok

od wierzchu a do palców srebrem lub zlotem haftowan.

Damy te stroiy si suto w piercionki, kadc czasem po dwa, trzy

na jeden palec ; spinek pod szyj nie nosiy, zakrywajc górska otwartego

;

ale zamiast spinki zawieszay na szyi acuszki zote, sznury pere, aksa-

mitki wzkie, brylantami nawlekane, od których spada na piersi krzyyk

zoty bogatym kamieniem oprawny. Korale byty w modzie w pocztkach

panowania Augusta III, potem przetykali je perami, w ostatku wcale za-

rzucili, ustpiwszy ich mieszczkom i ydówkom. Szlacheckie za damy,

wicej wayy nad korale pery woskowe, jak kompozycy wiata i tward-

sz powlekane.

Zegarki nosiy u pasa na wierzchu, zakadajc je klamr obdun,
w której wisia zegarek, za spódnic".

Nie wyruguje ju obecnie strój narodowy wygodnych skromnych

ubiorów nowoczesnych — ale w chwilach uroczystych, gdy powaga miej-

sca, okolicznoci, szacunku dla pewnych osób, domaga si stroju nieco-

dziennego, odczuwaj wszyscy jego potrzeb i wtedy strój narodowy, cho-

cia naley ju do historyi, pojawia si jednak przy uroczystociach. Zwy-

czaj ten u nas czciowo zagin skutkiem zakazów po rozbiorze Polski

uywania stroju narodowego, po odpadniciu za tych zakazów nie wróci

w caej sile z powodów czysto ekonomicznych, — nie kadego byo sta

na to, aby sprawi sobie strój narodowy, a powoli gina i tradycya kra-

wiecka, tak, e krawcy po prostu dopiero musz si uczy kroju i roboty.

W dodatku strój ten zosta czsto zepsuty, nowoczeni krawcy robili go

szablonowo, czsto wedug wskazówek zamawiajcego amatora, dawali nie-
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moliwe kolory, mieszali ksztahy rozmaitych wieków, a wielu osobom do

dzi dnia wydaje si, e kady po polsku ubrany musi wyglda jak wielki

hetman koronny, z kopakiem, czaplem piórem, musi mie pas slucki

i czerwone buty.

Zdaje si niewtpliwem, e wzorem na dzi nie moe by strój

polski dowolnej dawniejszej epoki historycznej, lecz taki, jakim si
uksztatowa ostatecznie w ostatnich latach bytu Rzpitej pol-

skiej. Strój ten w zasadzie jeden by dla szlachty i dla mieszczan, w szcze-

gólnoci krakowskich. Rónice w bogactwie i w materyale nie byy istotne.

W xviii wieku znalaz si na szczcie pamitnikarz X. F. Kitowicz,

który, jakby przeczuwajc niedugi upadek stroju polskiego, zaj si szcze-

góowymi opisami caego ubioru narodowego polskiego i jego zmian

w drugiej poowie XV1I! w. i tym opisom w poczeniu ze wspóczesnymi

portretami i obrazami zawdziczamy moliwo dokadnego podania stroju

polskiego ostatniej epoki bytu Rzpitej.

X. Kitowicz opisywa wprawdzie gównie stroje widziane w Warsza-

wie, która jako stolica ulegaa wicej modzie, ni inne oddalone prowin-

cye, opisy wic jego nie wystarczaj dla caej Polski, ale do Warszawy

zjedali na sejm i z interesami do wadz centralnych obywatele z najdal-

szych kresów Rzpitej, a tem samem dawali Warszawie mono widzenia

strojów z najodleglejszych prowincyj, a cho Kitowicz nie móg oczywicie

wszystkiego zaobserwowa, zapisywa jednak pilnie rónice i mody Ko-

rony, Litwy i innych prowincyj, opisywa stroje magnatów, szlachty i mie-

szczan. Opisy X. Kitowicza s obok portretów najlepszem ródem pozna-

nia stroju polskiego XVIII w., a to niech usprawiedliwi obszerniejsze po-

wtórzenie tu sów jego

:

„Kontusz, upan, pas, spodnie i boty, to byo caym ubiorem publicznym

Polaka, szlachcica i mieszczanina. Szlachcic przepasywa kontusz

pasem. Kontusze zimowe byway podszywane lekkim jakim futrem, grono-

stajami, popielicami, królikami, susami, kunami i sobolami. Mieszczanin

opasywa si po upanie, kontusz zawieszajc tylko na ramionach, sznu-

rem grubym, jedwabnym lub zotym, albo srebrnym, z kutasami na ko-
cach, pod szyj zawizany, z tyu naksztat paludamentu wiszcy. Mie-

szczanin tak ubrany niós w rku lask, czyli trzcin grub w pas (po pas

wysok), od ziemi krótk skówk mosin u dou okowan, na wierzch-

nim kocu gak srebrn, obrczk majc, pod któr gak przecignita

bya przez trzcin antabka srebrna lub te mosina, a u antabki wisia

sznur, albo tama z kutasami, jedwabna przez si, srebrem lub zotem

przerabiana, srebrna lub zota przez si i zwaa si ta tama lub sznur

temblakiem. Trzcina zatem bya podpor, ozdob i orem mieszczanina,

gdy przy szabli nie godzio si chodzi mieszczanom, wyjwszy krakow-

skich i magistraty poznaskie i wileskie z dawno sucych przywilejów.

„Najdawniejsz znaem mod pod panowaniem Augusta III, kontusz

i upan, dugi niemal do samej ziemi, w plecach wazko podug minoci



222

czowieka przykrojony, od pasa do dou fadzisty. Z przodu opito, ko-
nierzyk wziuchny, tak u upana jak u kontusza, u którego zapina si
na jedn pentelk. Od szyi do pasa z pod kontusza wielkiego dawa si
widzie upan. Rkawy tak u upana jak u kontusza wzkie, wyloty od

kontusza od pachy a do okcia otwarte, któremi wyglda upan. Poy
u obojga nic a nic niezaoyste i tylko brzegami poa poy dosigajca,

w siedzeniu i chodzeniu otwierajc si, widok sukni sprawowaa. Ten

widok albo upowania albo upodla osoby. Jeeli albowiem portka bya
czysta, nowa, bogata, wraaa patrzcym rozumienie, e ten, co si tak

nosi, jest pan, majtny czowiek. Jeeli pokazay si portki dziurawe,

atane, wytarte, zafolowane, bya konwikcya, i osoba w takich chodzca,

maego jest wtku. Przeto te kiedy boto ugina si w takim dugim stroju

chodzcych przymuszao, ci co mieli dobre portki brali fady sukien w rk
z tyu, podnoszc je tym sposobem do góry, aby si niezaszargali, ci co

mieli zle portasy zawijali poy na przedzie, jedn na drug, pokazujc tym

sposobem sukien wyej troch nad pó goleni, aby podpasawszy wyej,

kolanami lub goleniami przez ze portki nie byskali. Póki suknie dugie

byty w modzie, czupryna take bya duga, z tyu i z przodu wszdzie

równa, okrga, rzsista, pó czoa z przodu, a z boków pól ucha zajmu-

jca, z pod której cay kark goy wyglda. Pod t mod czupryna zre-

dukowan zostaa do kilku wosów na samym wierzchu pozostaych, dla-

czego gowy takie mokosom, dworakom najwicej upodobane, powaniej-

sze osoby nazway gowami cybulanemi, przez podobiestwo do cybuli,

wród gadkiego krgu swego may kosmyk majcej.

„Ostatnich lat Augusta 111 moda wcale przystojna, ani zbyt kusa, ani

zbyt duga ; krój wcale przystojny, niezbyt opity, niezbyt fadzisty, rkawy
gadkie sudanne, wytoki na przodzie u kontusza obdune i wyloty u rka-

wów takie dosy upana na widok wystawiajce. Koszule nastay z ko-
nierzami, wazko na upanowy wazki konierz wykladanemi, takie konie-

rzyki u rkawów koszuli na wierzch upana wywijane, szpinkami metalo-

wemi, u panów wielkich perowemi albo dyamentowemi zapinane; w tym

czasie z trudna, kiedy rkawy kontuszowe zawdziewano na rce ale po-

spoliciej zakadano na plecy. upany a do tego czasu u koroczyków
byy cakowite z jednej materyi w tyle i na przodkach ; Litwini ty upana
robili z pótna, choby do najbogatszego upana. Poczli take Polacy

uywa kontuszów materyalnych bawatnych i kamlotowych, tudzie do
czapek wierzchów materyalnych, koloru u panowi odpo-
wiadajcego. Naostatek wymylili pod bawatne kubraki, upany muli-

nowe, czerwon albo zielon kitajk podszywane, zamiast której mniej

majtni dawali pótno glancowane, takiche kolorów.

„Najdawniejsi Polacy na strój codzienny zaywali upanów sukien-

nych, karmazynowych, do których pod szyj przyszywali drobne guziczki

srebrne lub pozociste, z maemi w kocach osadzanemi rubinkami. Kon-

tusze take nosili sukienne, z duemi szeciu guzami, w formie gogu.
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wielkoci orzecha laskowego; te guzy byway biae srebrne, srebrne szmel-

cowane i marcypanowe, albo pstro pozacane, z rubinkami malemi; mniej

majtni zaywali takich guzów z prostego krwawnika kolbuszowskiej i go-
gowskiej roboty.

„Sukni odwitn byy: kontusz sukienny rónego koloru, upan
atasowy karmazynowy, bez guziczków, albo óty. Kontusze i upany
sukienne bramowali Polacy sznurkami jedwabnymi takiego koloru, jakiego

by kontusz i upan, albo te srebrnymi i zotymi ; w kontuszach najwicej

uywali ciemnych kolorów. Mieszczanie pomniejszych miast zaywali u-
panów ótogorcych, yczakowych, a e ta materya atasowi podobna,

robi si z wókien, czyli yków konopnych, dlatego mieszkaców pospo-

licie nazywano yczkami. Szlacht za od upana karmazynowego, najwi-

cej zaywanego, karmazynami. Potem nastay kontusze aksamitne, atasem

podbijane od upanów btawatnych. Dalej znowu kontusze sukienne, dru-

gim suknem takiego koloru jakiego by upan podszywane. Dalej weszy

w mod kontusze bez podszewki sukienne, koloru pieprzowego z upanami
aksamitnemi zielonemi. Znowu kontusze i upany z jedwabnego sukna,

z grubym jak bicz furmaski sznurem srebrnym lub zotym, to z plecion-

kami takiemi, to nakoniec z brzegami do kola kontusza suto haftowa-

nymi, to z wycinanymi do koa w zbki lub w uszczk rybi brzegami;

jedwabiem koloru takiego, jak upan obdzierganymi. Nie dugo ta moda
trwaa; zarzucili hafty, dziergania, galony, tamy i sznurki, które dawniej

nosili, a wnieli mod gadk bez wszelkich potrzeb, ale rkawy u kon-

tuszów i poy podszywali kitajk i grodetorem lub atasem róowym, cho
przy sukiennym upanie. Kiedy wierzchnia suknia miaa zaszyte rkawy,

zwaa si czechmanem i tak bdc musiaa by podszyt takim suknem

jakiego by upan. Kiedy za suknia wierzchnia miaa rkawy z wylotami,

zwaa si kontuszem, chocia bya podszyt jak pierwsza.

„upany domowe biae, latem od dworzan i innej szlacheckiej i miej-

skiej druyny uywane, miay tasiemk wazk jedwabn w zbki robion

okoo konierza i na przedniem licu od szyi do pasa przyszywan.

„Koszula polska miaa rkawy szerokie koo pici zawijane, ko-

nierz wazki tasiemk zawizywany pod szyj, albo spink srebrn, albo

zot, lub rubinkow zapity, którego nic z pod sukni nie byo wida.

„Spodnie ubranie jednem sowem polskiem powszechnem portki

zwane, u szlachty i mieszczan bogatych byy z sukna francuskiego pon-

sowego lub karmazynowego; take z atasu i adamaszku bkitnego. Po

szwach w kroku niektórzy portki te szamerowali galonkiem srebrnym lub

zotym, niektórzy gadkich nieszamerowanych uywali, niektórzy za mieli

portki tylko rygielkami zotymi lub srebrnymi po tyche szwach ujmowane.

Kogo nie sta byo na galony i rygielki srebrne lub zote, albo je mia
za zbytek, a przecie lubi si do modzi (jak mówiono) stroi, uywa na

to miejsce tamy jedwabnej, bkitnej i rygielków takiche. Spodnie byy
buchaste, przestronne, do samych kostek dugie, eby si za w zuwaniu



225

buta nie zmykay z nogi do góry, dawano do nich strzemiona i<rajczane.

Dugi czas pod panowaniem Augusta uywali Polacy spodni zawizywa-

nych na sznur. Zarzuciwszy sznury, poczto nosi porti<i na guziki nie-

mieckim sposobem zapinane.

„Buty w uywaniu byy troistego koloru, óte, czerwone i czarne.

Cholewa u buta krótka, z tyu tydke ca, z przodu pól kolana, duszym
od tylnej czci kocem, wichlarzem zwanym zajmujca, z dwóch sztuk

po bokach buta zszywanych skadana, z przyczyny nogawic portkowych

szerokich przestronna. Napitek u buta ubem drewnianym, w rodek skór

zasadzonym, obwarowany, aby si nie kolawi i nie marszczy. Pospól-

stwo i szlachta drobna rónia si od uboszych jeszcze od siebie butami,

u których byy przyszwy nowe czarne, a cholewy óte lub czerwone,

podszarzane, z dzy zwyczajnej naturze ludzkiej, pokazania si czemsi

wicej ni jest, chcc kady takowy zosta w rozumieniu, jakoby mia

wprzód nowe óte lub czerwone buty, a te znosiwszy kaza przez dobr
ekonomi podszy je czarnemi przyszwami, cho w samej rzeczy takie

kupi od szewca, jako tasze od ótych i czerwonych nowych, aczkol-

wiek drosze od wcale pospolitych, skd uroso szyderskie przysowie:

zna pana po cholewach.

„Buty wycielano som, a stopy nóg obwijali w chust>' pócienne

latem, do których w zimie przykadano dla ciepa kuczbaje i zwaty si

takie pachty bd pócienne, bd kuczbajowe, onuczkami; soma za
w but uywana, wiechciami. Najwiksi panowie, senatorowie, hetmani,

w polskim stroju chodzcy, uywali wiechcia do butów i bya to funkcya

sucych, codzie ka panu w buty wiee wiechcie, strzygc som
w miar buta. Przed kocem panowania Augusta naprzód onuczki a po-

tem wiechcie skasowane zostay, do czego si przyczyni}' wprowadzone

wówczas podogi woskowane, które si z wiechciami i barogami z nich

zrobionemi nie cierpiay. Miejsce wiechciów zastpiy podeszwy pilniowe,

kuczbajowe, burkowe albo kapeluszowe. Onuczki za przemienione zostay

na szkarpetki.

„Pasy w pierwszem uywaniu za mojej pamici do publicznego

stroju, tak u szlachty jak i u mieszczan, byway jedwabne, siatkowe szmu-

klerskiej roboty, z kocami w sznurku krconymi w kolorach rozmaitych,

lecz najwicej w karmazynowym, z kocami czyli kutasami, u chudszych

jednostajnymi, u majtniejszych ze srebrnymi lub zotymi. Takie pasy by-

way wci na pó srebrem lub zotem przerabiane. Na powszednie cho-

dzenie zaywano pasów tamowych, rzemieniem podszytych, na klamr

elazn, mosin, srebrn, pozocist wedug przemoenia i ambicyi

kadego na przodzie zapinan. Zarzucili niedugo takie pasy siatkowe

i tamowe, wzili si do pasów tureckich, perskich i chiskich ; te ostatnie

byy to z weny tak delikatnie robione, e cho by taki pas szeroki na

2 okcie przewlók go przez piercionek; nazywa si taki pas bawolim,

suy do najbogatszej sukni, lubo nie mia adnej innej ozdoby, tylko

K. Bkowaki. Dzieje Krakowa. '^
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szlaki czyli brzegi w dziwnie mie i<vviaty wyrobione. Samego pasa takiego

kolor bywa jednostajny, zielony, pomaraczowy, karmazynowy i biay.

Najwicej przychodziy od Turków i Persów na zawojach dobrze podno-

szone, a przez naszych Ormianów czysto wyprane, wyprasowane i za

nowe przedawane. Tureckie i perskie pasy byy rozmaite, dusze i krót-

sze, szersze i wsze, sute i ordynaryjne, wszystkie jedwabne rozmaitych

kolorów i deseniów, srebrem i zotem bogato i skpo przerabiane. Nastay

potem pasy suckie, bogactwem i piknoci perskim i tureckim bynaj-

mniej nie ustpujce. Po suckich pasach day si widzie pasy francu-

skie w gatunku tureckich i perskich, ale kolorami dobranymi i ywymi;
wszystkie pasy wyej wyraone, celujce napisem na kocu a Paris. Roz-

mnoya si naostatku fabryka w Polsce pasów rozmaitych po wielu miej-

scach, jednak przez to pasy nie staniay, wyjwszy ordynaryjne tureckie,

które gustownoci nowych pasów zgaszone, pokupu do siebie nie miay.

W Krakowie syna fabryka pasów Masowskiego.

„Czapki pod panowaniem Augusta byy kilkakrotnego gatunku, naj-

pierwsze które znaem, byy z wzkim barankiem okrgym, rozcina-

nym na przodzie i w tyle, z wierzchem czworograniastym, cienk

bawen wycielanym, po szwach, gdzie si kwaterki schodz, sznurkiem

srebrnym albo zotym okadane, lub te rygielkami takiemi ujmowane.

Po tych nastay czapki wanie takiego kroju, w jakich maluj papieów,

co je zw ruskami. Po konfederacyi nastay czapki kozackie, z wysokim

wierzchem, z wzkim barankiem, miako wycielane. Dalej weszy w mod
czapki z wysokimi barankami z wierzchem paskim, od modnisiów jeszcze

do tego w gb barana wtaczanym tak, i nie wida byo nic z wierzchu

tylko baran na gowie. Forma takich czapek bya ostatnia i utrzymuje si

do dzi dnia, z t rónic jedynie, e baranka zwono a wierzchu pod-

niesiono; takie czapki zway si w swoim pocztku kuczmanami, a potem

przezwano je krymkami od Tatarów krymskich. Do wszelkiego rodzaju

czapek uywano baranków naturalnych, siwych, kasztanowatych, biaych

i pstrych, lecz najczciej czarnych a siwych; innego koloru baranki byy

w gucie tylko u modych ludzi lub gaszków. Wierzchy u czapek rozmai-

tego koloru, zawsze sukienne a do ostatnich lat Augusta 111, w których

zaczto uywa na lato czapek z wierzchami bawatnymi, dla lekkoci

chodu. Kapeluszów bowiem chodzcy w stroju polskim nie uywali, wy-

jwszy chopów. A komu dogrzewa upa soneczny, rozwiesza chustk

na gow i twarz okrywajc, aby si gaszkowi nie opalia. Jak nastay

wierzchy bawatne, nastay oraz i baranki atasowe: z czarnego atlasu na

ni marszczonego robi baranek czarny, z popielatego siwy, przedziwnie

pikne i gustowne. Podszewka do czapki zazwyczaj bawatna. Starym

ludziom wygody, nie mody, przestrzegajcym, robiono czapki z lisiego

futra albo apek baranich. Takie czapki zway si kapuzami, byy zawi-

jane i mogy si spuszcza na cay kark i zasoni twarz; sam nos do

oddechu i oczy do patrzenia zostawujc goe. Senatorowie majtni i sza-
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chta wieku podeszego na wielk parad uywali kopaków sobolich,

z wierzchami aksamitnymi, karmazynowymi, granatowymi albo zielonymi,

przypinajc do kopaka w rodek opuszki sobolej nad czoem jaki kamie
drogi wieccy albo sygnet brylantowy, co Polaka dziwnie powanego
i ozdobnego wydawao".

Doboru kolorów kontusza, upana, konierza i czapki, nie zosta-

wiano ~ jak dzisiaj — gustowi wasnemu lub krawca, lecz kade woje-

wództwo i ziemia drog zwyczaju uyway stale pewnych kolorów, po
których bracia przybyli na elekcy, pospolite ruszenie lub na inne zjazdy,

zdaleka poznawali swoich i przyczali si do swojej gromady. Wojewódz-
two krakowskie uywao koloru ciemno niebieskiego na kontusz, biaego

na upan i czapk, amarantowego na konierz '). Tylko chudopacholkowie,

kupujcy starzyzn na wendecie (tandecie) nie trzymali si kolorów woje-

wódzkich, chodzc w czem si dao. W czasie aoby, pogrzebów, nabo-

estw aobnych i w wielki tydzie uywano tylko czarnych sukni.

') Objanienie ryciny na str. 227: Rycina obejmuje cz rodl<ow akwa-
reli przecliowanej w archiwum miejskieni w Krakowie, a spotykanej do czsto,

pochodzcej z koca XVIII w., przedstawiajcej szereg postaci rónokolorowych w pol-

skich strojach, stojcych przed namiotem, nad którym chorgwie z herbami Polski

i Litwy, ujtych w ram, uoon z herbów ziem i województw polskich. Kada figurka

oznaczona u dou numerem, a pod spodem wedle tych numerów podane nazwy wo-
jewództw i ziem. Akwarele te, s to ówczesne urnale krawieckie, podajce krawcowi
kolory, w jakich ma szy suknie dla klientów z rozmaitych okolic Rzpitej. rodkowa
cz tego urnalu na str. 227 odbita podaje nastpujce kolory:

Nr
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„Szabla za czasów Augusta bya rozmaita. Szabla prosta, czarna,

alias w elazo oprawna, na rzemiennych paskach, obszyta w wgorzow
skór. Szabla czarna, starowiecka bya zawsze krzywa. Z kunic wyszy-
skich najbardziej popacaa, dobroci jej próbowano, kiedy si daa gi
niemal do samej rkojeci i gdy si po takiem zgiciu wprost wypraa.
Nastay potem szable proste, Sasówki, hiszpanki wzkie i lekkie. Rkojeci
u szabel czarnych byy z pakiem graniastym i maym skobelkiem ela-

znym — ten pak nazywa si krzyem, a skobelek paluchem, od wiel-

kiego palca, który wchodzi. W dalszym czasie wymylono dla szabel takie

krzye, e ca rk zasaniay i zwa si taki krzy furdyment ; skada
si on z prtów elaznych, jak klatka i z blachy w porodku wielkoci

doni (garda). Dla proporcyi tak ogromnego krzya dawano pochwy sze-

rokie. Do paradniejszego stroju uywano karabelek w srebro oprawnych,

albo pozacanych, albo szmelcowanych ; takich najwicej wychodzio ze

Lwowa, przez co zwano je zazwyczaj Iwowskiemi ').

„Nawizanie do szabel i karabelów byo dwojakiej mody: naj-

dawniejsze byo z pasów rzemiennych, obszernych, z sprzczkami i cent-

kami na kocach srebrnemi, albo pozocistemi ; te paski utrzymyway
szabl tu przy pasie, tak i krzy szabli równa si z pasem : paski obej-

moway sam lewy bok, schodzc si do wza w tyle na krzyu czowieka,

nad pasem czyli na pacierzu. Takim sposobem nawizywane byy rapcie,

które si tern róniy od pasków, e byy nie rzemienne, ale z jedwabnego

sznuru, czasem same przez si, czasem srebrem albo zotem przerabiane,

czasem z samego srebra i zota. Nastay potem paski z tamów srebrnych

lub zotych, sztukami srebrnemi odlewanemi, lub srebrno-pozocistemi

') Co do prawa noszenia karabeli przez mieszczan, ciekaw wiadomo przy-

nosi Franciszek Jaworski w ksice: „Nobilitacya miasta Lwowa" (Lwów 1909), e
po r. 1860, z obudzeniem si ducha narodowego i zamiowania stroju polskiego, z po-

wodu szykan tego stroju przez policy, wnieli obywatele krakowscy, a potem lwow-
scy prob do Namiestnictwa o pozwolenie noszenia stroju polskiego z karabel.

Namiestnictwo wydao w r. 1861 reskrypt dla Krakowa, którego nie udao si dotd
odnale, a w r. 1865 dla Lwowa na rce Bonifacego Stillera, który to reskrypt, jako

zawierajcy tre reskryptu dla Krakowa, dosownie tu si przytacza: „Na wniesione

przez pana, imieniem wielu tutejszych obywateli podanie, o pozwolenie obywatelom

miasta Lwowa, podobnie jak obywatelom miasta Krakowa, noszenia karabeli, rozpo-

rzdzio Wysokie c. k. Prezydyum Namiestnictwa pismem z d. 4 padziernika 1865

L. 9643 pr. z uwagi na to, e dokumentarnie zostao udowodnione zrównanie niegdy
tutejszych obywateli z obywatelami miasta Krakowa pod wzgldem przywilejów i od-

znak szlacheckich, jako e rzeczywistym imatrykulowanym obywatelom miasta Lwowa
dozwolone ma by noszenie wspomnianej broni przybocznej, przy dokadnem jednake
przestrzeganiu warunków podanych w rozporzdzeniu Wysokiego c. k. Namiestnictwa

z 10 maja 1861. L. 3182 pr. O tem zawiadamia si Pana z tym dodatkiem, e wedug
rozporzdzenia c. k. Prezydyum Wysokiego Namiestnictwa z 30 maja 1861 L. 3182 pr.

karabela noszon by moe tylko przy zupenym, staroytnym stroju polskim, skada-

jcym si z sukni wierzchniej, zwanej „kontusz" i sukni spodniej, zwanej „upan". —
We Lwowie dnia 10 padziernika 1865 r. Hummer mp."

J^J^....J
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gsto nasadzane. Takich pasków zaywano do samych paasików w oków
srebrny i srebrno-pozocistych oprawnych ; nie suyy do szabli czarnej

to jest w elazne skówki oprawnej, ani do karabeli. Takie paski dla trwa-

oci niektórzy podszywali spodem irch bia".

O strojnych dodatkach do mskich ubiorów pisze X. Kitowicz:

„Szlachcic majtny, dworzanin, wojskowy, oficyalista skarbowy, jurysta,

kupiec bogaty, nosi zegarki i gdy nim bysn midzy ludem pospolitym,

dla obaczenia godziny, by natychmiast poczytywany za czowieka w swoim

stopniu majtnego. Przydano potem wikszego ksztatu zegarkom, z wy-

mylanych do nich acuszków, nawieszano do acuszków czyli wisiadów,

rozmaitych form, malekich na pó cala a najwikszych na cal : temi za
dewizkami byy osóbki piesków, kotów, ptaków, ab, koni ; to rónych

instrumentów i strojów, wyrazy, czapki, kartelusze, ksiki, kielnie mular-

skie, harmatki, pistolety i t. p. — czem wicej kto mia u zegarka tych

dewizków, tem bardziej by konsyderowany. Wtenczas, gdy przyszy a-
cuszki do zegarków, noszono je nie w kieszeniach ale na widoku. M-
czyni uywajcy polskiego stroju kadli zegarki na kontusz, prosto w do-

ek pod piersiami, a acuszek od niego wypuszczali na wierzch kontusza:

mczyni w niemieckim stroju kadli zegarek do kieszonki z umysu dla

zegarka w spodniach na przedzie po prawej stronie zrobionej, wypuszcza-

jc acuszek na wierzch, tak jak i Polacy z dewizkami
;
potem Polacy

nosili zegarki w upanach pod kontuszem, w kieszonce osobnej w prawej

pole zrobionej, acuszek za jak pierwej na wierzch upana wydajc,

który e ostroci swoj psowa upan, nareszcie t galantery przenieli

do pluder po niemiecku.

„Pektoraliki albo kieszonkowe zegarki srebrne i zote, w pocztkach

panowania Augusta III znajdoway si tylko u samych panów. Pierwsze

byy niemal wszystkie wybijajce godziny, noszone tak u mczyzn jak

od niewiast w kieszeniach bez acuszków, tylko z tam lub wstk.
A e te bijce zegarki czsto si psuy, przeto zarzucili zegarki z dzwon-

kami, uywajc samych cichych jako zepsuciu niepodlegych.

„Worki (sakiewki) do pienidzy byway u ludzi prostych najwicej

z monszów baranich i kozowych, z skórek asicowych, wiewiórczych

i wgorzych. U szlachty za i u mieszczan, zamszowe, na zameczek z spr-

yn bez klucza zamykane i otwierane, w formie okrgo-podugowatej".

Kraków, sdzc z obrazów, nie by zbyt czuy na mody i nie wiele

widzimy w nim zmian w stroju w drugiej poowie XVIII w., podczas gdy

w Warszawie zmiany byy do czste. Noszono wtedy w Krakowie kon-

tusze niej kolan sigajce, czapki do wysoko nad baranek wystajce,

nazwane konfederatkami, wszystko oczywicie w kolorach województwa.

Od czasu upowszechnienia si kontusza jako stroju narodowego,

uywaa szlachta województwa krakowskiego kontuszów koloru granato-

wego na biaych upanach. W XVIII w. wyrobi si zwyczaj, e czapk

noszono zawsze w kolorze upana, a wic w krakowskiem bia, któr
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obszywano czarnym barankiem. Takiego stroju uywao te mieszczastwo

krakowskie, w tyche samych kolorach, manifestujc tem niejako swoj
przynaleno do stanu szlacheckiego ') Senatorowie, urzdnicy i magnaci

uywali przy wielkich uroczystociach szat przety-kanych zotem i srebrem

i z rozmaitych drogich materyj.

W r. 1776 poleci Sejm, aby województwa na najbliszych sejmikach

gospodarskich obray sobie stae kolory mundurów. (Vol. leg. VIII, 894).

Sejmiki uchwaliy kolory dotd zwyczajowo ju dawno uywane. Sejmik

krakowski powzi nastpujc uchwa: „My Rada i Urzdnicy, Dygni-

tarze i cae Rycerstwo Województwa krakowskiego w Proszowicach na

dzie 15 lipca 1777 zjechawszy si, przedsiwzilimy na tem Zjedzie

wzgldem munduru przepis prawa (titulo : objanienie legis sumptuariae

konstytucyi 1776. Fol. 50. Nr. 50) do wykonania przyprowadzi, zaczem

za jednomylnem zezwoleniem wszystkich ustanawiamy t. j. kolor biay na

upanie, a amarantowy na kontuszu" '-).

Za krótko potem istniaa Rzplita, aby kolor amarantowy wszed
w obyczaj: noszono dalej ciemno-niebieskie kontusze z amarantowym ko-

nierzem — moe sejmik z r. 1777 mia tylko kolor konierza na myli?
Po utworzeniu ksistwa Warszawskiego przepisa Ksi warszawski

w r. 1809 dla szlachty, urzdników i posów jednolite kolory w caem
pastwie — a byy to kolory województwa krakowskiego. Gdy w r. 1810

zapowiedziano przyjazd ksicia warszawskiego do Krakowa, zwróci si

magistrat krakowski do ministra spraw wewntrznych Ksistwa warszaw-

skiego z zapytaniem, w jakich strojach ma si ksicia powita, na co to
ministeryum pismem z 23 kwietnia 1810 1. 2348 odpowiedziao^), aby si

stosowa do dekretu ksicia warszawskiego z 17 stycznia 1809 i 27 marca

1809 ustanawiajcego mundur ksistwa warszawskiego a mianowicie: „jako

') Zob. str. 110. Co do tej nobilitacyi mieszczan Krakowa pisze O. Balzer:

„R. 1492 otrzyma by Kraków od Jana Olbrachta przywilej, zatwierdzony przeze
ponownie r. 1493, moc którego przyznano mu wolno podatkow, z tem zastrzee-

niem, e jeli na sejmie uchwalonym zostanie pobór na dobra szlacheckie, naówczas

i Kraków obowizany bdzie uici podatek w pewnym, w przywileju stosunkowo

okrelonym wymiarze. Pod tym wzgldem zrównany zosta Kraków ze szlacht. Wy-
tworzyo si w ten sposób pojcie inkorporacyi i unii Krakowa z ziemi i szlacht

krakowsk. Zrównanie Krakowa ze szlacht przyjto jako zasad podstawow i wy-
prowadzano std dopiero jako nastpstwo odnone uprawnienia. Std wypyna te
konsekwencya, e Kraków jako równy szlachcie ma prawo wysya posów na sejm

walny. Moment ten stwierdza wyranie cay szereg dekretów Zygmunta I, przyznaj-

cych Krakowowi udzia w sejmie. 1 to jest tytu prawny, z mocy którego posowie
krakowscy zasiadaj w sejmie: s oni tu waciwie posami szlacheckimi, ziemskimi.

I to tylko przez t sam fikcy (zrównanie ze szlacht) da si wytomaczy, e mogli

otrzyma jeszcze prawo wyranie w tyche samych dekretach im przyznane: prawo

udziau w sejmikach". (Pastwo polskie w XIV i XVI w. Kwart. hist. r. 1907).

') Rei. Castr. Crac. T. 208, pag. 2218.

') Orygina tego reskryptu w Arch miej. w aktach 1810 r.
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codzienny kontusz granatowy sukienny, z konierzem i wyogami u rka-

wów karmazynowymi, bez haftu, upan biay, guziki biae z herbem ksi-

stwa warszawskiego — jako galowy: taki sam mundur, w tych samych

kolorach tylko z haftowaniami srebrem na konierzach i wyogach rkawów".

I dzi wic w konsekwencyi, kto chce uywa stroju polskiego, winien

trzyma si kolorów swego województwa lub ziemi.

Napyw Niemców po rozbiorze wprowadzi niemiecko -francuskie

fraki, które, jako tasze, wypieray powoli strój polski, który jednak

jeszcze dugo trzyma si u mieszczan. Pamitnikarz krakowski Grabowski

nie zapomnia wspomnie i o tem'): „Jeszcze w wita uroczyste n. p.

Zielone witki, Boe Ciao i t. p. widzie mona dotd (r. 1834) w na-

szem miecie kunierza, rzenika, rybaka, murarza i t. p. ubranego w strój

narodowy, w pasie i niekiedy z karabel przy boku. A staroytny ubiór

mieszczek krakowskich, czapka zotolita, paszczyk krótki z rkawami,

z materyi jedwabnej, spódnica tga grodeturowa, fartuch mulinowy, gor-

set i kaftanik, jeszcze tylko u starszych kobiet po przedmieciach s znane.

Cale modsze pokolenie pci eskiej chodzi teraz w czepkach i trudno

pozna dziewic od matki".

Czamara wesza w uycie w kocu XVIII w., a jako suknia skro-

mna, w kolorach niejaskrawych, szara, granatowa, czarna, przyja si na

strój codzienny i rozpowszechnia si w miejsce kosztownego kontusza.

Jest ona waciwie rodzajem upana. Przy odwitnem ubraniu uywano
pod otwart czamar biaego do dugiego upana, wysoko zapitego,

nad nim konierz od koszuli wyoony, chustk jasn podwizany w fon-

ta, buty czarne, spodnie do cholew wkadane, lub dugie na cholewy,

wzgldnie na zwyke trzewiki. Strój czamarowy, jako mniej kosztowny

atwiej znajdowa zastosowanie.

Co do ydów, to w redniowieczu obowizani byli w caej Europie

nosi znaki odróniajce ich od chrzecijan, mianowicie skrawki óte lub

czerwone przyszyte na piersiach lub na czapce, albo czapki óte. Statut

z r. 1531 nakaza ydom w Polsce nosi te znaki, widocznie jednak nie

przestrzegano tego, bo za Zygmunta Augusta pose kardyna Commen-
doni piszc o Polsce wspomina, e ydzi nie róni si w stroju od chrze-

cijan. Potem spotyka si stae ydów w ich dugich czarnych upanach,

jupicach i czapkach futrzanych.

Na sejmie Rzplitej krakowskiej 1844 r. Zgromadzenie uchwalio, aby

odtd adnemu ydkowi nie wolno byo wej w luby maeskie, skoro

si nie wykae, e ju trzema latami wprzód zoy ubiór ydowski, czarny

') Dr St. Estreicher: Wspomnienia Ambroego Grabowskiego. Kraków 1909.



233

sarafan, a przybra} ubiór zwyczajny, surdut i t. p. w Krakowie powsze-

chnie uywany, w czem uwaano rodek zblienia si do cywilizacyi.

„W roku 1797 nie zobaczy zamnej ydówki inaczej ubranej —
pisze Grabowski — tylko okryt od gowy poczwszy bialem przecie-

radem, które byo spite pod brod i wisiao do samej ziemi. Na gowie

za nosiy bindy perowe. Teraz ju gdy stare ydówki wymary, mode
zarzuciy to okrycie i od lat 15 moe nosz ubiory takie jak cirzecijanki,

szale, chustki, suknie, szlafroczki i czepeczki z kwiatami".

Konik zwierzyniecki wedug rysunku J. Matejki (Stroje z pocztku XIX wieku).



ROZDZIA XII.

Surowo pierwotnych obyczajów — okazye do zbiorowych zebra — chrzciny — pie-

lgnowanie dzieci — ubranie i wychowanie — opieka rodzicielska — nauka szkolna —
religijno wychowania i ycia — wita, naboestwa i procesye — gorliwo reli-

gijna - rozterki religijne — protestantyzm — fanatyzm i bójki z innowiercami, zbór

ewangelicki — zarczyny, wesela — szpilmani, trefnisie, bazny — panegiryki weselne —
pogrzeby, testamenty -^ trumny, pyty, nagrobki, cmentarze — mowy aobne, ao-
msze, stypy — udzia duchowiestwa w tych zebraniach — poycie cechowe — go-

spody, wyzwoliny - zabawy cechowe - rozrywki domowe — gry i tace — koci,

karty, szachy, warcaby — tyto, tabaka, fajki, tabakierki.

Chcc zrozumie dawne obyczaje codziennego ycia i zmiany ich z bie-

giem czasu i postpu l<uitury, naley uwzgldni zupenie róne od

dzisiejszych stosunki ycia spoecznego. Przedewszystkiem, im dalej wstecz,

tern wicej odzyway si resztki dawnego stanu na pó barbarzyskiego,

tem mniejszy by wpyw wadzy publicznej: niekrpowane nadzorem

i opiek publiczn jednostki rway si do samopomocy, z atwoci pory-

wajc si do noa, lub miecza, i bez trwogi same patrzay na mier,
ycie ludzkie nie miao tej ceny co dzisiaj. Charaktery przyzwyczajone do

surowoci ycia nie odczuway litoci nad chorym, winiem, ubogim,

uwaano stan ich za rzecz naturaln i konieczn, któremu niesiono drobn
pomoc tylko pod wpywem Kocioa, od czasu do czasu. Brak wykszta-

cenia powodowa brak przyjemnoci duchowych i ogranicza je do uycia

materyalnego, zamono objawiaa si zbytkiem stroju, mieszkania i jada.

Poycie spoeczne nie miao punktu zetknicia, jaki dzi daj rozmaite

zebrania w teatrach, koncertach, wieczorkach i w publicznych lokalach

a z nastaniem mroku nikt nie puszcza si na ciemne ulice, pene wybo-

jów i miecia, nie zbyt bezpieczne z powodu „lunych ludzi", owszem
dom zamykano, jak fortec i przy kopccym kaganku lub wiecy udawano
si po modlitwie wczenie na spoczynek. Mczyni po gospodach i szyn-

kowniach szukali rozrywki w napitku, grze w koci, suchaniu baznów
wdrownych ; niejeden wraca do domu z okiem podbitein, wybitemi z-
bami, lub poraniony — albo na drugi dzie odszukaa go ona — niey-

wego — lub w wizieniu za zabicie wspóbiesiadnika. Kobiety skazane byy
na siedzenie w domu, który opuszczay tylko idc do sklepu lub kramu
i do kocioa — póniej nieco wyrobi si zwyczaj chodzenia od czasu do

czasu do zbiorowych ani, w których podawano napitki i jedzenie nawet
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przy muzyce, std rozchodziy si nowiny i bajki, podobnie jak z lol<ali

balwierzy, odwiedzanych znowu przez mczyzn.
Wród takich warunków skrpowana a szukajca ujcia szerokich

uczu natura, czekaa tylko sposobnoci, aby buchn pomieniem, uy
przyjemnoci ycia do syta; takiemi sposobnociami byy: chrzciny, zar-

Kociót N P, Maryi.

czyny, wesela, pogrzeby, odpusty — wtedy kobiety cay majtek kady
w swe suknie i ich ozdoby, mowie nie ustpowali im w strojnoci, za-

mono wyadowywaa si w obfitoci i jakoci jada, napitku, w liczbie

proszonych goci, w dugoci trwania tej zbiorowej dugo oczekiwanej

zabawy, któr nieraz na kilka dni rozkadano i na któr w redniowieczu

dopuszczano nawet nieproszonych przechodniów!



236

Pierwsz tak okazy do uroczystoci byo przyjcie na wiat dziecka,

chrzciny. Poniewa w rednich wiekach uroczystoci familijne obchodzone

byy wicej pubh"cznie i ostentacyjnie, przeto wadze miejskie wydaway
pewne przepisy, zwaszcza przeciw zbytkowi i te stanowi cenne ródo
do poznania dawnych obyczajów, a gdy to ródo od w. XVI wyscho,

brakuje innego póniejszego równie obfitego.

Z ustawy przeciw zbytkom z r. 1336 dowiadujemy si, e zakazano,

aby u poonicy odbywaa si uczta (Kindelbir), natomiast przy odniesieniu

dziecka do kocioa na chrzest, dopuszczono 20 osób do orszaku, tyle

osób przy pierwszem udaniu si matki (wedug dawnego zwyczaju) po po-

rodzie do kocioa. Podug wilkierza z r. 1378 nie wolno w czasie zlenia
uywa jedwabnych poduszek, ani nakry ani czapek (czepków) a kade
nakrycie (kodra) nie moe by drosze nad grzywn sze.

Zdaje si, e ju w XVI wieku istnia zwyczaj wpisywania urodzin,

wzgldnie chrztu, w ksigi kocielne, bo uzyskanie obywatelstwa i wpisu

do cechu wymagaj „listu od urodzaju" (litterae genealogiae) — dochoway
si one przy niektórych kocioach parafialnych krakowskich dopiero od

XVI w. Bliszych szczegóów o pielgnowaniu i wychowaniu dzieci w da-

wnych czasach nie mamy. W XVIII w. pisze X. Kitowicz:

„Obmyte dzieci obwijay w pieluszki i t kpiel do kilku dni, z po-

cztku raz lub dwa razy co dzie, a potem coraz mniej razy powtarzay;

to kpanie dziecicia byo obowizkiem baby odbierajcej, potem naleao
do matki, albo mamki albo piastunki. Zaraz od urodzenia kadziono dzie-

ci do kolebki.

„Gdy dzieci poczynao stawa na nogach, uczono je chodzi wodzc
na paskach ; byo sznurowanie rzemienne, jakiem pótnem podszyte na

ksztat sznurówki kobiecej, majce z tyu dwie tamy dugie, któremi pia-

stunka unosia dzieci na nogi stawiajc; a gdy ju tak nawyko post-

powa, wsadzono je w wózek okrgy, pod pachy dziecicia wysoki, ma-

jcy u spodu cztery kóka, na wszystkie strony obrotne, aby si móg
posuwa wszdzie, gdziekolwiek dzieci, nogami na ziemi stojce, i
chciao. Chronic gowy od stuczenia dawano dzieciom czapeczki i na te

zawdziewano opask grub bawen wysan, do 4 lub 5 lat ycia, po

których dawano za odzie: koszul i starzyzn po rodzicach. Dzieci ma-

jtnych rodziców miejskiej kondycyi od 5 lat ubierano w upan bawatny

i kontusz sukienny, który mia rkawy od ramion rozcinane, nie na rce
zawdziewane, ale w ty na krzy pod pas zaoone. Pas z jakiej jasnej

materyi, na nogach poczochy biae, niciane i trzewiki z czarnej skóry

cielcej. Gowa w warkocz pleciona, na gowie kapelusz, na miejscu któ-

rego zim dawano czapk. Tak dzieci noszono do lat 12. Odkd je stro-

jono takim strojem jakiego uywali ludzie doroli".

Poniewa ani pastwo, ani gmina, bezporednio na wychowanie

t. j. szkoy, nie wpyway, przeto troska o wyksztacenie spoczywaa na

rodzicach, a nie bya mniejsz ni dzisiaj, jak tego dowodz testamenty
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zapiski i rozrzucone wiadomoci. Kupiec i\raI<owski Jan Markowicz (umarf

okoo 1686 r.) zostawi pisemne wskazówki wyciiowania '): „Do rodziców

i opiekunów naley dziecice lata prowadzi i opatrywa tak dugo, do-

puki one same o sobie radzi nie bd mogy... Aby za dzieci miay
zawsze na pamici oko Boskie, przed którem nic ukry si nie zdoa, dobrze

im — radzi onie — na cianach izdebki tu i owdzie napisa sowa: Bóg widzi.

Kociót w. Krzya.

„Dzieci pojtniejszych zmysów — pisze X. Kitowicz — od piciu lat

zaczynano uczy czyta w domu, nie oddawano ich atoli powszechnie do

szkó a w roku siódmym zacztym lub skoczonym. W szkole parafialnej

uczono samych chopców, dziewczta za oddawano do niewiast state-

cznych tem si bawicych, które ich uczyy samego czytania po polsku,

dziergania poczoch i szycia rozmaitego.

') Ludwik Kubala: Mieszczanin polski w XVII w. (Szkice historyczne).
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„Przekrzesanych w szkole parochialnej w pierwszych rudymentach

aciny, oddawano do szkól publicznycii, jezuickich lub pijarskich, które

po wszystkich miastach, w których si znajdoway, byway tak liczne, e
si w niektórych po tysicu studenta znajdowao. Wszyscy mieszczanie

i szlachta i panowie najwiksi oddawali dzieci swoje do szkó; edukacya

i karno dla wszystkich bya równa, bez wzgldu na panicza i chudego

pachoka, na szlachcica i mieszczanina, albo chopka. Paniczowie do szkol-

nych obowizków z najchudszymi zrównani, mieli jednak t dla siebie pe-

referency, e zasiadali w szkole pierwsze awy".

O szkoach krakowskich wyej mówiono.

Wspomniany poprzednio kupiec Markowicz pisze dalej w swoich

wskazówkach wychowania, aby syn jego obiera sobie skromnych, poczci-

wych i powolnych towarzyszów, aby si pilnie prónowania wystrzega

i aby baczono na to, iby mia jak przystojn zabaw, do którejby ca
myl swoj obróci; aby nic niepotrzebnego ani nie mówi ani nie czyni

ani myla. „W subie niech si skromnie zachowa, starajc si woli pa-
skiej we wszystkiem o ile by moe (bez obrazy Boga) stosowa, rannem

wstawaniem, czystoci koo siebie, a nadewszystko wiernoci. Bez zna-

cznej przyczyny niechaj od pana nie odstaje, gdy wszdzie trzeba cier-

pie, a kto za modu nie cierpia nic zego, na staro niech si nie spo-

dziewa niczego dobrego. Jeli wola Boa bdzie aby y w stanie mae-
skim, niech wprzód stara si o sposób ycia przystojny i z dobr i uczciw

intency do zamysów swych przystpuje: W obieraniu maonki niech

upatruje w osobie bogobojno, skromno, postpki panieskie (gdy

z wdow eni si nie radzi), wychowanie i wiczenie przystojne, a potem

zdaniem ludzi mdrych i przychylnych, niechaj si stara o takie postano-

wienie. Na zaloty i wesele kosztów nie oy, a spowied generaln przed

lubem odprawi, którby stan modzieczy zakoczy, a maeski w asce

Boej poczyna... niech sposobu ycia pilnuje tak, aby z niego on,
dziatki i dom wszystek opatrzy móg, na on, czelad w tem si nie

spuszczajc, gdy dosy na on, aby, co m zarobi, za jej dojrzeniem

na stron nie szo, a wiksza cnota zachowa, jak zarobi... W stosun-

kach z ssiadami niech si te syn o ich lask, o ile moe by, stara..."

Wychowanie mieszczaskie skierowane byo gównie ku zawodom
praktycznym, do rzemiosa i kupiectwa, niewielu powicao si stanowi

duchownemu, profesorskiemu, prawniczemu, chocia wielu koczyo szkoy

nowodworskie i uniwersytet, nawet zagraniczny nieraz. W rzemiosach

obowizkow bya wdrówka za granic; kupcy wysyali synów do zna-

jomych kupców zagranicznych, zwaszcza niemieckich, dla wyuczenia si

jzyka i na praktyk. Wyej wspomniany Markowicz napisa równie
instrukcy dla chopców w sklepie korzennym sucych, któr im kadego
Nowego Roku odczytywa. Przyjmowa chopca do sklepu zazwyczaj na

lat 3, potem zapisywa go na czeladnika, pacc mu 100 zp. rocznie i pod-

wyszajc pensy stosownie do zachowania. Po szeciu latach suby
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móg kady sam na siebie handel otworzy lub prowadzi go w imieniu

swego pana.

Czy mieszczasi<ie, czy szlacheckie wychowanie oparte byo na g-
bokiej podstawie religijnej, a wielki wpyw Kocioa stale potgowa zna-

czenie praktyk religijnych, ceremonij, przedua je, uwietnia zewntrznie

Koció Boego Ciata.

i mnoy. Liczba wit bya znacznie wiksz ni dzisiaj, do tego przy-

byway wita parafij pojedynczych, cechów, patronów, wigilie do tyche,

naboestwa uroczystociowe okazyjne z kazaniami, dyalogami biblijnymi,

z procesyami i t. d.

Procesye - cho i dzi w Krakowie dziki licznemu duchowiestwu

i bractwom malownicze i okazae — byy niegdy wspaniaem widowiskiem,

któreby zachwycio malarza: szeregi ksiy i zakonników wszelakich barw,
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oprócz dzisiejszych biaych habitów Dominil<asi<ich, Karmeiiccich i Pau-

iinsi\ich, Premonstranci ze Zwierzyca, czarnych Franciszl<asi<ich, bron-

zowych Bernardyskich i Kapucystcich, snuh' si wygali czarni Benedy-

ktyni z Tyca, Duchakowie czyli szpitalnicy w biaych komach z fioletow

mantyll, na której podwójny biay krzy po lewej stronie, Markowie

w biaych habitach z czerwonym na piersi krzyem i sercem, na to czarny

paszcz, w kapeluszach rogatych, skd ich rogaczami zwano (fratres cor-

nuti, ulica Rogacka przy kociele w. Marka), Miechowici z podwójnym
czerwonym krzyem po lewej stronie, dalej niezliczone bractwa o tczo-

wych kolorach w przerónych habitach, komach, kapturach z pstremi

mantylami, jaskrawemi chorgwiami, obrazami, feretronami, wiecami,

laskami, cechy, szkoa strzelecka, patrycyat miejski, acy szkolni i cay

ogó dzi szary, dawniej w jaskrawych szatach, do tego zwaszcza na Boe
Ciao, szlachta okoliczna, czasem i dwór królewski z dygnitarzami, wart,

hajdukami — wszystko wród dwików dzwonów kocielnych i rcznych

dzwonków, wród huku strzelby, bbnów, kotów i trb postpujce zwolna

z religijnem napiciem i wiar! W kocu XVIII w. zakaza biskup Turski

dziwacznych strojów bractw i niestosownych feretronów.

Modzie wychowywaa si wic w atmosferze cigych ceremonij ko-

cielnych, wród nich dalej ycie pdzia i utrzymywaa si w gorcej wierze.

Ilo klasztorów i pobonych fundacyj wiadczy najdobitniej o uczu-

ciach religijnych mieszkaców Krakowa. Czy przy skadkach po naboe-
stwie, czy w testamentach, pamitali zawsze mieszczanie o pomnoeniu
chway Boej, o zapewnieniu funduszów na naboestwa, na ozdobienie

kocioa nowymi otarzami, paramentami, bogatsi za ycia budowali ka-

plice, lub opiekowali si fundowanemi przez przodków, zwykle bdcemi
miejscem spoczynku wiecznego czonków rodziny fundatora. Najgorliwiej

objawia si szczodrobliwo w redniowieczu, a nastpnie w XVII w.,

gdy po zgnbieniu protestantyzmu jeszcze gorcej zwrócono si ku Ko-

cioowi katolickiemu. Sekty redniowieczne biczowników i husytów nie

znalazy w Krakowie liczniejszych zwolenników. Natomiast powszechny

ruch religijny wzniecony przez Lutra na pocztku XVI w. odbi si glo-

nem echem wród szlachty i mieszczastwa polskiego tak, e szala zwy-

cistwa waya si chwilowo, nim wreszcie przechylia si na stron kato-

licyzmu. Pierwszy zbór protestancki powsta na Wesoej w ogrodzie

Bonerowskim w poowie XVI w. W r. 1570 zakupili protestanci i prze-

robili na zbór kamienic zwan „Bróg" przy ulicy w. Jana. Z listy ska-

dek na ten cel ') wida, e do protestantów w poowie naleeli magnaci

i szlachta, nic wic dziwnego, e w r. 1572 uzyskali przywilej Zygmunta

Augusta na wolno naboestwa. Gorliwo religijna katolików i prote-

stantów wywoywaa gorczk, wzajemn nienawi i fanatyzm. Podobnie

jak w Niemczech i Francyi wywoa ten fanatyzm religijny wstrtne bójki,

') Wojciech Wgierski: Kronika zboru ewangelickiego krak. Kraków 1817.
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które nale do najsmutniejszych kart historyi Krakowa. Innowiercy, jako

mniej liczni, ucierpieli najwicej. W r. 1574 zburzyo pospólstwo i zrabo-

wao zbór powyszy, a w r. 1577 zniszczyo ogrodzenie i nagrobki cmen-

tarza ewangielickiego, zaoonego w r. 1569 za zezwoleniem Zygmunta

Augusta za strzelnic na „Zayfredowskiem". W r. 1587 ponownie zburzyo

pospólstwo Bróg, w r. 1591 po raz trzeci, poczem przeniesiono zbór do

Aleksandrowie pod Krakowem. Fanatyzm religijny nie usta jednak, na-

pady na innowierców nie ustaway, tak na osoby, jak na ich domy, cmen-

Kociót na Skace.

tarz, pogrzeby, w czem rej wodzili studenci i gawied. W r. 1624 uchwa-

lia rada miejska z katolików zoona, nieprzyjmowa innowierców do

prawa miejskiego, co trwao a do r. 1635, w którym Wadysaw IV tego

zakaza. Podobnie za przykadem cechu zotniczego z r. 1631 próbowano

zakaza przyjmowania innowierców do cechów, ale za interwency wielu

magnatów zakaz ten nie utrzyma si. Z powodu fanatyzmu pospólstwa

i studentów, których wybrykom saba wadza nie umiaa koca pooy,
nie mieli protestanci otworzy nowego zboru. Nawet zbór w Aleksandro-

wicach, potem do Wielkiejnocy przeniesiony, ulegay napadom. Dopiero

po opanowaniu Krakowa przez Szwedów najli sobie w r. 1656 kamienic

K. Bkowski. Dzieje Krakowa. 1Q
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na Brackiej ulicy, gdzie odprawiali naboestwa. Liczba ich nie bya wielka

i coraz malaa, tak, e w r. 1791 spadla do 39 gów, skutkiem czego nie

byli w stanie utrzymywa publicznego zboru i odprawiali mody prywatne:

dopiero po zaborze austryackim pomnoya si znowu ich liczba. W r. 1820

oddal im Senat Rzpltej opustoszay koció w. Marcina przy Grodzkiej

ulicy, który odrestaurowali na zbór, a obok utworzyli szko dla dzieci

swego wyznania. W epoce najgortszego ruchu reformacyjnego zjednano

drobn cz mieszczastwa take dla aryanizmu i kalwinizmu, ale wy-

znania te niewielu znalazy zwolenników.

Jak chrzciny tak zarczyny, wesela i pogrzeby obok wystawnych

obrzdów religijnych daway sposobno do licznego zebrania towarzy-

skiego, a tem samem zabawy, im bardziej wstecz, tem huczniej, z biegiem

czasu i cywilizacyi tem skromniej a wybredniej.

Co do formalnoci i ceremonij kocielnych przy weselach i poprze-

dzajcych je zwykle zarczyn, obowizyway przepisy kocielne. Wilkierz

z r. 1336 stanowi, e „ktoby potajemnie oeni si z pann lub wdow
bez zezwolenia rodziców i krewnych, wygnanym bdzie na 10 lat z miasta,

a ona jego przez tyle lat nie bdzie miaa prawa do dziedzictwa", zdaje

si wic, e ju w w. XIV wymagano zapowiedzi.

Co do zarczyn, stanowi tene wilkierz: „Kady zamierzajcy polu-

bi pann lub wdow, nie ma dawa adnej uczty któr nazywano Un-

urthen ') albo Genesche, ani u siebie w domu, ani u panny lub wdowy,

ani w adnym innym domu pod kar 5 grzywien.

Co do wesel zezwala ustawa przeciw zbytkowi z r. 1336 mieszcza-

nom na 30 pómisków, po 3 osoby na pómisek. Nie licz si w to

ksia, panny i obcy. Nowoeniec lub swat jego otrzymuje od kadego
obywatela biorcego udzia w weselu, nie wicej jak 2 grosze podarunku,

ona jego daje 2 grosze, córka 1. Potraw wicej jak 5 by nie moe.
Zezwala ustawa na liczb omiu trefnisiów, wyklucza skadaczy wierszy.

Pannie modej idcej do ani najwicej 20 osób towarzyszy moe. Prze-

pisy te poczone z innymi, tyczcymi si wykradania panien i z ciekaw
przestrog, aby nikt nie way si taczy, albo wóczy si z pann po

nocach przed oddaniem mowi. Wilkierz z r. 137S nakazuje wszystkim

idcym na lub, aby si w kociele skromnie i obyczajnie zachowali, bija-

tyki, miechów i swawoli nie dopuszczali si. Nikt nie moe wicej jak om
osób ze strony nowoeca i tyle ze strony oblubienicy na wesele zapra-

sza. Prócz tych moe jeszcze tam by 8 osób, które nie sa wspólmie-

szczanami, ktokolwiek one bd ; take nie licz si domownicy, gdzie si

wesele odbywa. Te za wspomniane osoby nie wicej jak tylko raz do

stou zasiada mog i nie wicej jak 5 da zastawione by maj. Po

') Q. L. Krieck w „Deutsches Burgertiim im Mittelalter", Frankfurt 1868, pisze:

„Niektórzy wypijali trunek midzy niadaniem a obiadem, a zwaszcza midzy obia-

dem a wieczerz, w szynkowni lub w gospodzie cechowej w towarzystwie innych,

co zwao si Urten albo Unterurtentri;iken". T. I. str. 338.
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skoczonym stole panny i matki mog by do taców zaproszone.

Tylko 4 a nie wicej muzyków gra maj, i kademu z nich nie wicej

jak 6 groszy w zapacie da trzeba. Przed idc do kocioa oblubienic

wiece nie maj by niesione.

yjcy w wiek potem kaznodzieja krakowski, Jan ze Supca, w ostrych

sowach przygania, e na wesela przyzywaj, ba gwatem wcigaj tych,

którzy umiej taczy, nieprzystojne arty stroi i brzydkie pieni „napie-

wa", bo gdzie brzydsze piewaj ni tam.

Podczas gdy od XVI w. z wiksz zamonoci i ogad, zebrani

bawili si przy napitku i jedzeniu muzyk, tacem, sami midzy sob,

w redniowieczu nie obesza si adna zabawa bez fachowych, zapaconych

rozweselaczy, trefnisiów i baznów. Korzystali z tego wszelakiego rodzaju

rybalci i kuglarze, wdrujcy po odpustach i jarmarkach, zarabiajc na

ycie sztuk bawienia pojedynczo lub w kompanii innych, z których potem

wyroli aktorowie wdrowni, stanowicy pierwsze pocztki teatru. W re-

dniowieczu by to stan ludzi dla lekkiego ycia i pogardliwego zawodu

lekcewaony i z pod wszelkiego prawie prawa wyjty. róda prawa obej-

muj ich ogóln nazw „ioculatores" t. j. ludzie zabawiajcy widzów ')

tustym konceptem, min i gestykulacy dwuznaczn, tacem lub gr na

rónych instrumentach, piosenkami miosnemi, swywolnemi, wymiewaniem

drugich, zwaszcza wyszych osób duchownych i mnichów, chodzc w ich

ubraniu, i t. p. produkcyami sztuki amanej, kuglarskiej, a w czci i pi-

knej zarazem. Joculator, frant redniowieczny, byt zarazem kuglarzem

i artyst - histryonem w jednej osobie: skoczkiem, baznem, tancerzem,

lutnist, aktorem, rymotwórc. Spielman czyli igracz, wystpuje na minia-

turach kodeksu Behema: w krótkim charakterystycznym stroju, z dzwo-

neczkami na kapturze, o ogolonej gowie, z mask za pasem i kobz pod

bokiem. Nazwa ich rozmaita: mimitancerze „chwist", ioculatores „spyl-

manowie skrzypkowie", histriones. Jokulator wczesnego redniowiecza by
wicej kuglarzem w dzisiejszem sowa tego znaczeniu (bateleur), jak uwy-

datnia ju sama jego nazwa ; w program jego przedstawienia wchodziy

gównie pantominy, sztuki akrobatyczne i zrcznoci, tresura zwierzt i t. p.

produkcye. Póniej ioculatores uprawiali wicej piew i muzyk, wystpu-

jc przedewszystkiem jako rymotwórcy „rimarii", tancerze, grajkowie,

lutnici, tworzc osobny stan wagantów „ordo vagorum seu status goliar-

dorum seu buffonum".

Histrio w greckiej i rzymskiej staroytnoci oznacza aktora sceni-

cznego, w redniowieczu „spylmana" t. j. piewaka i grajka, kompozytora

i poet (rymotwórc). Byli to biedni, mniej zdolni i wykolejeni bakalarze

„clerici scholares", uywani do posugi kocielnej, szczególnie do piewu

w czasie naboestwa, a czasem zarazem rektorowie szkóek parafialnych.

Jako tacy noszc tonzur, cieszyli si przywilejami stanu duchownego.

') Leonard Lepszy: Lud wesoków w dawnej Polsce. Kraków 1899.

16*
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Nie dziw wic, e zaraz ju w wieku Xiii liczne przeciw nim zwracaj si
synody. Papie Bonifacy pozbawi icli wszystl<ich praw i przywilejów

stanu duchownego.

Pierwsze zastpy tych ludzi przybyy do Polski z Niemiec. Wskazuje

na to ich nazwa „spielmanów", oraz cigy napyw przybywajcych stam-

td bakaarzy szkó parafialnych, na których uskaraj si stale nasze

synody, poczwszy od 1257 r. Niewtpliwie istnienie ich w Polsce w pierw-

szej poowie w. XV stwierdza pocztkowa konstytucya synodu uniejow-

skiego (1326) i ów wzmiankowany powyej przywilej Kazimierza Wiel-

kiego de nuptiis 1326.

Synod krakowski Piotra Wysza przestrzega duchownych, aeby si
nie wdawali z kuglarzami i lutnistami, ani ich nie utrzymywali z dóbr ani

dochodów kocielnych. Lutnist i poet (rymotwórc) by jeden z bisku-

pów naszych w poowie owego wieku, Jan z Kpy biskup poznaski

(1335— 1346) „bene literatus et bene natus".

W r. 1546 uchwalia Rada: „Gdy który z rajców córk albo krewn
wydaje lub sam si eni, dostanie tylko jedn baryk wina, awnik tylko

pól baryki. Obywatelom za enicym si lub wydajcym córk lub kre-

wn, gdyby który z rajców by na weselu, mona da 4, a najwyej 8 g-
siorków wina".

Przepis ten ma w tem uzasadnienie, e rajcy miasta byli zarazem

urzdnikami wykonawczymi, powicajcymi wiele czasu sprawom miej-

skim, a jedynem ich wynagrodzeniem byy sporadyczne datki na ich uczty

i uroczystoci.

Od XVI w. obyczaje miejskie staj si wicej polerowne, dawne czysto

niemieckie obyczaje zbliaj si do tych, jakie byy powszechne w pol-

skiem ssiedztwie, stosunki i pokrewiestwa ze szlacht upodabniaj je

jeszcze wicej. Z rozszerzeniem ksiek drukowanych, z pomnoeniem si

szkó, staranniejszem wychowaniem przy zwikszonej zamonoci t. j. od

XVI w. czciej znajduje si wzmianki o szlachetniejszej sztuce, o wysta-

wianiu dyalogów z historyi biblijnej i mitologii, a zapewne i muzykanci,

w cech zwizani, lepiej i czciej grywali, swawola i ordynarno rednio-

wieczna maleje wobec wikszego wpywu Kocioa i inteligentniejszego,

ni dawniej, duchowiestwa , mieszczastwo bogatsze i wyksztacesze

jest wicej wybredne.

W XVII w. weszo w zwyczaj uwietnia wesela drukowanymi pane-

girykami, które gociom rozdawano. Pisali je zamówieni „literaci", lub

czonkowie rodzin, posiadajcy odpowiednie uzdolnienie, n. p. w r. 1616

ukada Piotr Anuszewicz panegiryk na cze wesela Pawia Celarego z Ann
Cecyli Pipanówn, — w r. 1652 Jan Celary drukuje „Ró ozdobn maju

wesoego od najprzedniejszych nymf z rozlicznem kwieciem uwit", —
rzebiarz Hieromin Canavesi pisa koo r. 1630 wiele podobnych panegi-

ryków weselnych.
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mierci oczekiwano z poddaniem si religijnem i stoicyzmem. Pa-

trzano na ni czsto jako na zwyky epizod procesu karnego, co kilka

ulic widziano cmentarze, choroby zmiatay liczne ofiary, — gboka reli-

gijno widziaa w niej wyzwolenie z grzechu, kady by na ni przygo-

towany i przeczuwajc j robi rozporzdzenie ostatniej woli. Zycie zam-

knite przewanie w gronie rodziny i domowników wyrabiao stosunek

patryarchainy, utrzymywao wzajemne przywizanie, którego dowody znaj-

'^.r^-
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Pyta grobowa Filipa Kalimacha w kociele 00. Dominikanów.

dujemy w kadym testamencie. Rozporzdzenie majtkiem jest tam rzecz

drug, pierwsz jest wyraz religijnego poddania si woli Boej i objawów

przywizania do rodziny i domowników; polecajc pozostaym wzajemn

mio i pomoc usprawiedliwia testator swe dziay, ostrzega przed krzy-

wd, daje nauki i wskazówki moralne i praktyczne, obdarza domowników,

biednych, szpitale, ustanawia opiekunów dzieci i wykonawc testamentu.

Otylia wdowa po Piotrze Wedelickim, doktorze medycyny, obdarza

w testamencie lep staruszk, która j niegdy w chorobie pielgnowaa,

kuchark, szafark, parobka i kobiet przynoszc chleb (r. 1543).
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Barbara Cezarowa, drukarka, pikn polszczyzn w epoce skaenia

jzyka makaronizmami ') (1665 r.) pisze:

„ . . . torujc sobie drog do wiecznego ywota . . . dusz moj Stwórcy

i Zbawicielowi memu oddaj . . . Ciao za moje chc i pragn aby bez

wszelakiej pompy i prónoci wieckiej byo ziemi oddane i sposobem

chrzecijaskim w kociele w. Anny w grobie od maonka mego wymu-
rowanym, jak najkorniej pochowane ...Na pogrzeb adnej processiej nie

bra, tylko samych ksiy wieckich ze trzydzieci par, którzy bd pie-

wali processi i msz wit . . . Lecz zaraz po mierci mojej prosz aby

rozda na 300 mszy do rónych kocioów... Dobra za moje pozostae,

którem z szczodrobliwej aski Boej, a szczególniej prace maonka mo-

jego i mojej miaa, w takim porzdku zostawuj: naprzód, aby si stao

zado sprawiedliwoci, mianuj wszystkie dugi, które najpierwej z dóbr

pozostaych maj by zapacone... Naprzód córce mojej najmilszej Annie

Laynerowej winnam dwa tysice... O chopcu Stasiu, Reginy sugi mojej

synu, a ks. Ciastowicza krewnym, prosz pamita. Poniewa przy mnie

zostawao z rzeczy po nieboszce matce jego sprzedanych, z. sto, onemu,

jeeli si pokae odda: a jeeliby si nie zjawi lub umar, da za dusz
jego matki i onego samego pomienione z. sto. Sugom, jeeliby si która

odezwaa z tych, które sw wol odemnie poszy, zapaci prosz co si

winno... Zabiegajc temu, aby si dziatki moje po mierci nie wadziy,

takow czyni dyspozycy dalszych dóbr, po zapaceniu dugów pozosta-

ych . . . Córka moja najmilsza Anna Laynerowa, lubo przy mnie po mierci

maonka swego dla wikszej poczciwoci swojej i usugi mojej mieszkaa

...lubo ju od stotu nie pacia, i jednak nie tylko córki miujcej ale

i sugi pracowitej, we wszystkich usugach i pracach w domu, w drukarni,

w Bibiiopolarni nalecych powinno czynia, dlatego jej to, strze Boe!
nie ma by rachowane, poniewa i teraz paci od stou sugi swojej, któr

do kramu chowa... A i ta namieniona córka moja wszystko za wiado-

moci i rozkazem wyranym moim czynia, i cokolwiek si przedawao,

wszystko do rk moich wasnych wiernie oddawaa, i nigdy bez wolej

mojej i wiedzenia mego najmniejszej ksieczki nie przedaa, ani daa,

...dla tego z niczem nikomu nie bdzie winna rachowa si. A lubo za

jej stateczno i powolno, któr rodzicom wyrzdzaa . . . suszna bya,

abym jej te w nagrod tego osobliwy affekt mój macierzyski z dóbr

pozostaych wywiadczya; niechcc jednak mie jakowych nieprzyjani,

albo niesnasek i wymówek midzy rodzonymi, którzy za ywota mojego

zawsze midzy sob w zgodzie i statecznej mioci yli ; dlatego nie czy-

ni adnej rónic midzy niemi, majc w Bogu nadziej, e jej to z skarb-

nice miosierdzia swojego sowicie wynadgrodzi . . . Jakom dziatki swoje

zarównie miowaa zawsze, tak równie jednakie dajc im bogosawie-
stwo moje macierzyskie, Pana Boga niegodna prosz, aby z miosierdzia

') A. Grabowski: Skarbniczka naszej arclieologii. Lipsk 1854
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swojego hojne swe aski na nie wylewaK.. Srebra troch zostaje: na-

przód konewka pó-garncowa pstro-zfocista, przyczem garnuszek szeroki

biay z pokrywk: puzdro yek biaych, koneweczka z wierzchem srebr-

nym ex terra sigillata, ... co wszystko w równy udzia idzie midzy dziatki

moje. Bya koneweczka wgiersk robot, któr przedaam mojej córce

ai(*3i!j^i3j;lligiJM»t.'*'LVJillI>lilAia^
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Pyta grobowa kardynaa Fryderyka w katedrze.

za z. sto, jako mnie kosztowaa, dla tego do dziau nie naley. Pacierzy

(róaców) dwoje zostan koralowe i jaspiowe: które z nich bdzie chcia

ks. Stanisaw wzi, niech wemie, a drugie córce. Sukienki ubogie po-

zostae leguje: kontusz szajowy kunami podszyty ks. Stanisawowi. Kon-

tusz krótki sukienny pupkami podszyty córce Annie Layerowej, Alamoda

burakowa pupkami take podszyta, Paniej synowej mojej daj z mioci
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mojej, aby mnie nie przepomniaa przed Bogiem. Insze sukienl\i podlejsze

rozda midzy ubogich, mianowicie krewnych. Cyna, mosidz, obrazki

i wszystkie inne drobiazgi w równy dzia maj i midzy wszystko troje".

Zmarych chowano po cmentarzach, których w Krakowie byo
do duo, bo przy kadym kociele parafialnym a nadto i przy innych

kocioach, n. p. w. Trójcy, w. Piotra przy ulicy Grodzkiej i w. Piotra

Maego na Garbarach, — skdkolwiek kto spojrza z okna, to dojrza

krzye i nagrobki w ródmieciu, — ale dawniej nikogo to nie razio.

Duchownych chowano w podziemiach ich kocioów i kaplic, dostojników

wieckich po korytarzach klasztornych i kocielnych, dopiero w kocu
XIV w. zaczto i wieckich chowa pod kocioami, z pocztku tylko do-

brodziejów i fundatorów, potem wszystkich wybitniejszych i bogatszych.

W redniowieczu nie znano nagrobków wolno stojcych tylko pyty
paskie na grobie, lub w posadzce kocioa, dokoa tej bieg napis,

w rodku herb, godo lub posta zmarego. Najstarszym krakowskim na-

grobkiem jest pyta Dra Arrigi z r. 1311 w kruganku Dominikanów. Od
XVI w. wprowadzi renesans nagrobki stojce przy cianach i fila-

rach w okazaej formie jakby otarzy z figurami i obszernymi napisami,

portretami, allegoryami, takich dochowao si bardzo wiele po kocio-

ach krakowskich, najwaniejszymi s bronzowe Bonerów i marmu-

rowe Monteluppich, Celarich i innych w kociele Maryackim, Provany,

Orlików w Dominikaskim i t. d. W póniejszej epoce baroka nagrobki

wzrosy niekiedy do wielkich rozmiarów, zajmujcych cale ciany ko-

cielne — obok takich byy i skromniejsze tablice. Napisy kadziono aci-

skie, obszernie wyliczajce tytuy i godnoci nieboszczyka, pompatycznie,

czsto wierszem, wyliczajce jego lub jej cnoty. Pocztkowo grzebano

zmarych bez trumny, od w. XVI weszy one w powszechne uycie. Za-

zwyczaj byy drewniane, dla zamoniejszych obijane suknem i wieczkami

nabijane. W r. 1837 znaleziono koo Karmelitanek bosych grób, w któ-

rym podobno Aryanów chowano w w. XVII. Trumny byy w kodach

grubego drzewa wydrone naksztat koryta, wylane ywic, wyklejone

grubem suknem i paskiem wiekiem nakryte. Zmarego odnosili na ma-

rach przyjaciele, czonkowie cechu lub bractwa, naprzód do kocioa na

naboestwo, a potem do grobu. Wszystkie cechy w przepisach swoich

kady nacisk na obowizek oddania ostatniej usugi zmarym czonkom
i na odprawianie aomszy za zmarych w pewnych terminach, i tak

:

Statut powroników z r. 1574 stanowi: „ to bractwo bdzie miao
koció swój, w którym bdzie miao wasne swoje mary i uciwe przy-

krycie na mary, wedle starodawnego naszych bractw zwyczaju ; w którym

kociele albo na cmentarzu ciaa umarych braci i sióstr chowa i grzeba

bd i powinowaci bd tak starsi, jak i modsi mistrzowie i ony ich

take i towarzysze, umarych ludzi ciaa na miejsce pogrzebu z uciwoci
doprowadza, take przy aomszy, albo przy innych obchodziech za

umare by".
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Za nieprzybycie na pogrzeb, na atomsz (jak nazywano msz a-
obn) lub na inne naboestwa, nakaday statuty kar, n. p. statut bedna-

rzy z roku 1435 stanowi: „jeeli umrze majster, lub majstrowa, albo icti

dziecko jakie, kto z nimi nie pójdzie na pogrzeb, zapaci kary grosz".

„Co do pogrzebu domowników, maj zachiowywa taki sposób, jaki

i inne bractwa wedle statutu panów (rajców) zachowywa zwykli, podo-

Grobowiec Wadysawa Jagietty.

bnie i CO do egzekwij, które si po pogrzebie odbywaj" (statut garncarzy

z roku 1504).

„Upatrujc i kady podlega mierci (brzmi statut wóczków z r. 1624)

a nie yczc, aby bracia ladajako pochowani by mieli, tak postanowili:

Maj mie przykrycie swoje i wiece aobne cztery, tak zwierzynieckie

jako i smoleskie, spólne starsi wóczkowie u siebie; a gdy kto umrze,

wszyscy na pogrzebie by i po ciao i maj; a gdyby kto sam nie by.
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maonk albo modzience przysa powinien. Msze zaduszne na i<ade

suchedni na Zwierzycu dwie, na Smolesku dwie, odprawiane by maj

;

która skrzynka u starszych wóczków jeden rok na Zwierzycu, jeden na

Smolesku, by ma, a klucz jeden u starszych, a drugi u modszych
wóczków bdzie".

Statut towarzyszy straników ryb z r. 1610 mówi; „...Kiedy towa-

rzysz albo brat umrze, tedy winni wszyscy ciao jego do grobu dopro-

wadzi, a na pogrzeb towarzysz modszy na ten czas bdcy ma obej
wszystkie towarzysze i w sadzawic wedug starego zwyczaju zakolata".

Jest co poetycznego w tem odczuciu pewnego zwizku czowieka

z natur, dyktujcem zakoatanie w sadzawic w czasie pogrzebu rybaka —
jakby zawiadomienie ryb, podobnie jak towarzyszów, o mierci czowieka

yjcego w tym samym ywiole
„Na kade suchedni — mówi statut introligatorów z r. 1627 — to jest

w poniedziaek po suchedniowej niedzieli, czterykro do roku maj si
i powinni bd bracia stawi wszyscy i z maonkami swemi i z towarzy-

szami na alomsz i by przez ca msz, wszyscy na oh'ar w pól mszy

i porzdkiem piknym i prosi Pana Boga za dusze zmarych braci,

a panowie starsi z dochodów cechowych i win maj obmyla odzie
na mary i cztery wiece do mar, a dwie na otarz do mszy w. odpra-

wowania i kapanowi jamun da".

Od XVII w. wzmoga si za przykadem szlachty pompa pogrzebowa.

W r. 1704 wyprawili Jezuici swej dobrodziejce kasztelanowej Teresie Ma-

kowieckiej pogrzeb przez dni 8, chocia zwoki ju pierwszego dnia spu-

szczono do grobu. Ciao nieboszczyka nabalsamowane wstawiano „tym-

czasem" a raczej wystawiano w kociele lub kaplicy, odprawiano przy

zwokach msze w., piewano officia defunctorum, a dopiero gdy si zje-

chay skoligacone rodziny i zacne gocie rozpoczyna si i trwa przez

kilka dni waciwy obchód pogrzebowy.

Do uwietnienia naleay nie tylko katafalki niezmiernie wysokie,

matery okryte, wiecami i lampami jaskrawe, ale transparenta z emble-

matami i „kolosy" czyli „statuy olbrzymie", po rogach katafalku ustawione,

nie tylko setki duchowiestwa, ale i przedewszystkiem mowy pogrze-
bowe. Do uytku mówców wyszo z druku wiele grubych tomów z przy-

kadami setek mów pogrzebowych i weselnych. Mówili je na magnackich

pogrzebach biskupi, senatorowie i szlachta, na mieszczaskich ksia, kre-

wni i studenci, mówili przed export i po niej. Sadzono si w tych mo-
wach na pomysy najdziwaczniejsze. Dzisiaj trudno nam nieraz domaca
si sensu w tej gimnastyce sów aluzyi do herbu, do imienia chrzestnego,

lub nazwiska rodowego, w tej gmatwaninie pogaskich sentencyj i cytat

z pisma w., mitologii klasycznej z chrzecijaskimi moraami '); ówczesne

pokolenie rozkoszowao si w wielogodzinnych panegirykach i w suchaniu

') X. St. Zatskl: 00 Jezuici przy ko. w. Piotra w Krakowie N. Scz 1896.
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tyche, — sna je rozumiao dobrze! Nieboszczyk wdrowa codzie do

innego kocioa na noc, w otoczeniu bractw, chorgwi, wiec, aków i ubo-

gich opaconych, wród bicia dzwonów. Po pogrzebie odbywaa si stypa

famihjna, na któr proszono w miar zamonoci przyjació, ssiadów,

bra cechow i duchownych. W redniowieczu udzia duchownych w tych

Grobowiec biskupa Tomickiego.

ucztach, Stypach i pijatykach by bardzo czsty i rubaszny, co si tlóma-

czy tem, e w redniowieczu musieli sami na ycie zarabia i wszdzie

bywa, bo dopiero w póniejszych czasach gospodarstwa pieninego,

zaczli dostawa dochody w pienidzach. W redniowieczu dostawali upo-

saenie in natura: dom, grunt albo karczm, kram — musieli wic gospo-

darzy, szynkowa, sprzedawa, aby mie y za co, — oglda si na
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datki od parafian. Od Nowego Roku do postu czas nazywano kolend,

w którym ksia i wikaryusze chodzili po domach swej parafii, ogfaszali

Boe Narodzenie, yczyli bogosawiestwa i po perorze egzaminowali

czelad i dzieci z katechizmu. Asystujcy ksidzu organista i bakaarz, cza-

sem z paru uczniami, piewali przy wejciu i wyjciu kolend. Po wyjciu

dziewki ubiegay si do stoka, na którym ksidz siedzia, bo która pierw-

sza sidzie, ma za sob wrób, e tego roku za m wyjdzie.

Ksia wieccy zajci wic codzienn zwyk trosk o byt, speniali

funkcye duchowne „fizycznie" — odpiewali msz, odbywali chrzty, po-

grzeby, uczyli co w parafialnej szkóce, zreszt za nie rónili si zajciem,

strojem i inteligency od ogóu. Zdarzao si w Xl w., e klerycy sami,

lub przez scholarów szynkowali, a nawet dziekani odprawiali w karczmach

swe sdy kocielne, oraz luby tam dawali, czego zakaz jeszcze w r. 1331

ponowiono. Starodawne kanony wzbraniay duchownym taczy, niektóre

nawet zakazyway cakiem uczszcza na gody weselne, szczególniej tym

z duchownych „quibus ducendi uxores licentia non est", t. j. klerykom

inajorystom, i nie dozwalay im wogóle bra udziau w zabawach i wido-

wiskach, jeli tam piewano pieni miosne lub bezwstydne i taczono

nieskromnie.

Dlatego wprowadzenie w Xll w. zakonu kaznodziejskiego Do-

minikanów miao gbsze znaczenie spoeczne, bo zakonnicy, majcy byt

zapewniony, o który troska si ich prokurator z wodarzem, a nie kady

zakonnik sam dla siebie, mogli oddawa si pracy intellektualnej, mogli

mie wikszy wpyw umoralniajcy, ni ksidz wiecki, zmuszonyy w bie-

dzie za pan brat ze swawoln i grubych obyczajów owczarni parafialn.

Wród grubych obyczajów wczesnego redniowiecza nie gardzili ksia
wieccy adnemi zabawami wieckiemi, a wic i tacem. Przepisy syno-

dów wrocawskich i poznaskich z XV w. zakazuj ksiom „prowadzi

tace" — zwód arcybiskupa Trby zakazuje im „bra udzia w publicznych

widowiskach i tacach". Przy chrzcinach, weselach i pogrzebach znajdo-

wali wic po spenieniu aktu religijnego pierwsz sposobno do zabawy

i brali w niej udzia taki, jaki i inni gocie, a wic w pijatyce, piewach

i tacach. W r. 1326 ustanowiono, e ksia tylko w podróy lub na go-

rce zaproszenia powanej osoby mog do karczmy wstpowa M. Dopiero

od XV w. nastaj polerowniejsze obyczaje, ogólnie podnosi si stan intel-

lektualny, a zabawy trac zwolna na ordynarnoci i szlachetniej, udzia

w nich ksiy jest mniejszy a powany.

Synody biskupie, pracujce nad uszlachetnieniem kleru, wydaj coraz

surowsze postanowienia co do jego zachowania si, wychowuje si du-

chowiestwo coraz inteligentniejsze i powaniejsze. Sobór trydencki nada

zakazom taczenia przez ksiy moc powszechnie obowizujc. Odtd

te duchowiestwo zarówno z mocy ustaw kocielnych i kontroli biskupiej

') X. J. Fijaek: redniowieczne ustawodawstwo synodalne. T. 1. Kraków 1893.
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jak i z t\'tuu wikszego wyksztacenia i ogady, zachowuje decorum ze-

wntrzne, stronic od rubasznych zabaw wieckich, a dodajc im powagi

i hamulca obecnoci w poszczególnych wypadkach.

Poycie czonków jednego zawodu byo dawniej blisze, bo czeladnicy,

subjekci, uczniowie i terminatorowie musieli mieszka u chlebodawcy,

mistrza, wszyscy razem schodzili si dla interesu lub dla zabawy w go-

Grobowiec Stefana Batorego.

spodzie i w cechu. Potrzeba odpoczynku i uprzyjemnienia ycia musiaa
spowodowa szukanie rozrywki, powstay wic regularne schadzki w go-

spodach. Duch kastowoci redniowiecznej stara si zamkn ludzi jednego

zawodu w jeden cech i przywiza do wasnej, wspólnej gospody, a tern

samem zblia do siebie jeszcze bardziej jednostki jednego zawodu. Zaka-

zywano wic chodzenia do cudzej gospody, lub przynajmniej nakazywano

w pewnych terminach i na zwoanie przychodzi do wasnej.
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Na czele zabawy sta wspólny napitek, przy nim rozmowa, piew,

gra w kostki, tace, przysuchiwanie si wdrownym kuglarzom i „igrcom"

wszelkiego rodzaju.

Najwaniejszemi okazyami do wspólnego napitku i uczty mistrzów

by wybór starszych i przyjcie nowego mistrza. Powoli zamieniano jednak

ów poczstunek od nowego mistrza na wkadk do kasy cechowej.

Towarzysze podobne mieli schadzki i zabawy i to albo w oznaczo-

nych z góry terminach, albo doranie za zezwoleniem mistrzów.

Gry byy w niektórych cechach wprost zakazane, albo dozwolone

do wysokoci drobnej monety, lub za zezwoleniem starszych. Nie wolno

byo gra mistrzowi z czeladnikiem, ani stawia na kart ubrania.

Wdrownego przedewszystkiem witano napitkiem. Niektóre statuty

opisuj dokadnie, jak si ma znale wdrowny, a jak witajcy go towa-

rzysze.

Najweselej byo w gospodzie towarzyskiej w czasie wyzwolin ucznia

na towarzysza. Kady cech mia tradycyjne, nigdy nie spisywane obyczaje

wyzwolin, których resztki gdzieniegdzie jeszcze si tuaj. Wszystkie pole-

gaj na figlach i psotach, których ofiar byt „robieniec". Ten ju przy

rozpoczciu nauki w warsztatach, nabiera nauki ycia drog dowiadcze-

nia na wasnej skórze, n. p. starsi robiecy i towarzysze pouczali mo-
dego adepta swego rzemiosa: jak si szyje bez szwu? Niedowiadczony

cechowiec musia cign jeden rkaw i wystawi go przez pó domknite

drzwi, za któremi miano mu uci rkaw i zeszy tak, eby szwu nie byo
wida; tymczasem raptem wlewano mu konewk wody do rkawa, przez

który ta ciekc oblewaa go a do stóp. Mody ucze by tak dugo ofiar

figlów, póki nie przyszed drugi, modszy, którego znowu on razem ze

starszymi podobnie ksztaci. Kady prawie mia przezwisko, „przemianek",

czsto, mimo zakazów, komiczne.

Przy wyzwolinach przechodzi ucze po raz ostatni ku zabawie towa-

rzyszów przez szereg figlów i psot, co si nazywao oszlifowaniem, ohe-

blowaniem, kazaniem, chrzcinami i t. d.; n. p. sadzono wyzwoleca na

stoku, ustawionym na stole, towarzysze usuwali niby stoek z pod wyzwo-

leca, a gdy ten si zrywa, inny za wosy cignc, sadza go napowrót.

Potem musia wyzwoleniec krzykn: „ogie!" na co go wod nagle oble-

wano, a podczas tych procedur jeden z dowcipniejszych dawa mu nauki.

Podobn ceremoni przechodzi student na wsz:echnicy, t. zw. „otrzsiny"

(beanorum depositio).

Zakazywano tych psot nieraz, ale mimo to utrzymyway si one tra-

dycyjnie. Do tego stosuje si zapewne wyraenie statutu mynarzy gnie-

nieskich z r. 1781, zabraniajce: „aby adnych starowieckich zabobo-

skich ceremonij przy sesyach cechowych, albo kiedy z miejsca skrzynka

bracka bdzie przeprowadzon, nie czyniono".

Jednak tradycyjnie utrzymywano dalej „starowieckie ceremonie" przy

wyzwolinach, a liczyo si z niemi nawet nowsze ustawodawstwo, bo
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jeszcze ustawa byej Rzpltej Krakowskiej „o urzdzeniu kunsztów, rzemios
i profesyj" z dnia 30 grudnia 1820 r. i z dnia 26 maja 1843 r. stanowia:

„wszelkie zwyczaje w czasie wyzwolin, przy uznaniu wyzwoleca towarzy-

szce, lub z okazyi przybyej czeladzi praktykowane, jako to : caowanie
klucza, kupowanie losów na wyzwoleca, dawanie upominków czeladni-

czych, czstowanie i t. p. naduycia, zakazuj si czeladzi".

Dugotrwajce naboestwa i procesye zmuszay uczestników uda
si potem na posiek, gospody zaludniay si wic tumami, póki zacio-

dzce soce nie wygnao goci, bo noc nie atwo byo i nie bardzo

bezpieczno wraca wród nieowietlonych ulic do odleglejszych domów.
Przy szynkowniach byway zwykle krgle. Oprócz grajcych staa obok
kupka widzów, którzy midzy sob robili zakady, kto wygra, lub kto ile

krgli w danym rzucie zbije.

Zwyczaje niemieckie publicznych zabaw cechowych wobec cigej
wdrówki naszych czeladników do Niemiec i naodwrót, nie mogy by
u nas nieznane i zapewne, cho lady zaginy, wiele podobnych zabaw

u nas urzdzano.

Napewno wiemy o rzenikach krakowskich, e za zezwoleniem bur-

mistrza wykonywali ich towarzysze tace, i oprowadzali uroczycie wou
po rynku, psocili przytem, palc róg i inne smrodliwe przedmioty, czego

im surowo w r. 1536 zakazano. W archiwum miejskiem znalazo si pismo

kongregacyi wóczków (spawiaczy drzewa) zwierzynieckich z r. 1814 na-

stpujcej treci: „Kongregacya wóczków, od kilku wieków uywajc przy

konkluzyi oktawy Boego Ciaa zabaw wesoych, poczonych z muzyk
i widowiskiem konika uformowanego, któren swem skakaniem publiczno
zabawia moe". Przypuszcza mona z pisma wóczków wyej cytowa-

nego, e Konik zwierzyniecki jest „zabaw weso, poczon z muzyk",
której „kongregacya wóczków od kilku wieków uywa", e jest prze-

ytkiem dawnej zabawy cechowej wóczków, do której wytómaczenia do-

robiono w nastpnych latach legend, e ma to by pamitk odpdzenia

Tatarów w Xiii w.

O domowych zwykych rozrywkach z dawnych czasów brak bli-

szych szczegóów, z póniejszych mamy ich nie wiele, a do czasu X. Kito-

wicza, który w swym opisie obyczajów nie pomin tego tematu : „zaba-

wiaa si modzie obojej pci rónemi igraszkami uczciwemi w godziny

wieczorne, najwicej w dni uroczyste, aby si w prónowaniu nie nudzia.

Te za igraszki dziay si w obecnoci starszych, dozierajcych przystoj-

noci i z modocianych krgtochwil ukontentowanie dla siebie znajdujcych;

a czasem do takich igraszek midzy modzie mieszajcych si. Te za
igraszki byy : lepa babka, gdy jedna osoba z zawizanemi oczami poty

musiaa biega po izbie, póki drugiej z kompanii grajcych nie zapaa.
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Ci za wszyscy, którzy grali, rozpierzchnwszy si po izbie, powinni byli

jkiem odzywa si lepej babce; ale jknwszy, co prdzej uchodziy

w inne miejsce — przeto trudne byo schwytanie; zapany lub zapana

musia znowu biega po izbie z zawizanemi oczami, póki innej nie za-

pa osoby.

„Druga igraszka zaleaa na pytaniach i odpowiedziach; n. p. pytanie

wzito: „na co si soma przyda?" — kady za kolej musia odpowie-

dzie i to szo w kolej do kilku razy; wic kiedy si przebrao odpowie-

dzi coraz nowych, gdy powiedzianych powtarza nie byo wolno, rosa

wic trudno, zatem kto nie móg wprdce odpowiedzie, musia da fant,

który po skoczonej grze musia wykupi jak pokut od siedzcej wedle

siebie osoby naznaczon, n. p. kazano mu przynie wgiel rozpalony

w uchu — a to znaczyo ucho u klucza.

„Lutnia, wódz taców i pieni uczonych, lutnia osoda myli stra-

pionych" - jak j opiewa Kochanowski — bya w X\'l i XVII w. naj-

bardziej ulubionym instrumentem domowym.
„Skocznych i wirowych taców nie lubiono a moe i nie znano;

informator woski nuncyusza Marescotti, który bawi w Polsce w r. 1668,

powiada, e taniec polski jest raczej rytmicznem, posuwistem kroczeniem

do taktu muzyki, anieli naprawd tacem i podaje o nim szczegóy, po

których poznajemy nasz polonez. Po za tym polskim rodowicie tacem,

po za „chwytanem koem" i po za „gonionym", o których przecie nie

wiemy nic bliszego, i po za tacami ludowemi, z których tylko bardzo

mao i to bardzo póno przedostao si do warstw wyszych, nie spoty-

kamy w Polsce XVI i xvii wieku taców oryginalnie narodowych. Wspo-

minaj tace jak: cenar (niemiecki Zeuner) i galarda (francuska gail-

larde), padwan, kapreola, bergamoszka, s obcego pochodzenia, a jak

wczenie — bo ju w redniowieczu — przyswajano sobie w Polsce cu-

dzoziemskie tace, tego zachowao si wiadectwo w jzyku, tem najsta-

roytniejszem ródle obyczajowej historyi — e tu przytoczymy owe „reje"

yjce dotd w wyraeniu „wodzi rej" '). Polskimi tacami za to byty,

jak si zdaje, taniec Macieja, wyrwaniec, gniewus, wieczkowy.

„Starsi zabawiali si gr, z tych najdawniej znan bya gra w koci,

o ile grywano o pienidze, zakazywa jej Koció ju od Xli w. jako ha-

zardu. Karty rozpowszechniy si dopiero w XV w. W r. 1507 drukowa
w Krakowie Tomasz Murner „Chartiludium logices", a ciekawem jest, e
karty suyy za rodek pedagogiczny, bo modzie uczya si z tablic

') Wadysaw oziski : ycie polskie w dawnych wiekach. Lwów, 1908

K. Bkomfki. Dzieje Krakowa 17
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52 kart — zasad logiki. Karty byy rzecz kosztown, bo je rcznie ma-
lowano, potem dopiero nauczono si je drukowa.

„Szachy znano w Polsce ju w XIV w. bo kronikarz Janko z Czarn-

kowa wspomina, e w r. 1372 gra w szachy na zamku w ninie z arcy-

biskupem Jarosawem. Zdaje si, e i w szachy grywano o pienidze, bo
ksiom w kocu XIV w. zakazano gry w szachy.

„Dalej grywano w warcaby, mynka, chapank".

Palenie tytoniu i zaywanie tabaki pojawio si w Polsce dopiero

w poowie XVII w. Rolin tytoniow przysa do Polski po raz pierwszy

pose Zygmunta III Uchaski z Konstantynopola w r. 1590. Za przyka-

dem Wenecyi i Francyi uznano w Polsce dochód ze sprzeday tytoniu za

monopol. W r. 1660 relacyonuje wony miejski, i „W wigili witego
Macieja z rozkazania urzdu radzieckiego krakowskiego, a na instancii

IMpana Antoniego Pestalocego, publikowaem na czterech rogach rynku

krakowskiego, z trb, przy ludziach zgromadzonych uniwersa JWIMp.
podskarbiego koronnego strony tabaku, aby si aden nie way go prze-

dawa, tak tartego, jako i w kuciech caego, mianowicie kupcy, przeku-

pniowie, kramarze, ydzi i kondycyi wszelakiej ludzie. To publikowaem
na Kazimierzu take i w ydowskim miecie".

W r. 1679 zapozwa Aleksander Moszyski, administrator monopolu
tytoniowego oraz papierowego i Jerzy Priami, poborca tego monopolu
w województwie krakowskiem, wszystkich kupców, drukarzy, ksigarzy

i kramarzy w Krakowie, sprzedajcych papier i tyto o zapat zalegych

opat monopolowych — wyrok nieznany. Cygar wówczas nie znano, pa-

lono tyto w fajkach, a gównie zaywano go wtedy jako tabak. Z po-

cztku sprowadzano licie tytoniowe, od pocztku XVIII w. uprawiano go

ju w Polsce. Znakomity pomys fiskalny uznania tytoniu za monopol,

który móg by dostarczy skarbowi publicznemu znacznych dochodów,

poszed niestety w zapomnienie.

„Tabaka bya naprzód prosta — pisze X. Kitowicz — z tytuniu

w donicy wierconego zrobiona, do której dla tgoci, owi wezwyczajeni

niuchacze, którzy woleli obej si bez chleba ni bez tabaki, przydawali

popiou ze skórek oziny, albo z grochowin palonego, aby im w nosie

lepiej wierciao, a potem nastaa ropa na tarce blaszanej tarta : jako dro-

sza od prostej tabaki, bya w uywaniu tylko zamoniejszych ludzi. Coraz

bardziej wchodzc w uywanie brykami wielkiemi rozwozili j po kraju

handlarze i przekupniowie.

„Tabakierki noszono rozmaite, sztuczne i gadkie. Pospólstwo uy-
wao rogów prostych, nieco spaszczonych i tabakierek blaszanych, które

byy dwojakie : jedne okrge, jak jaszczyki do masa, drugie podugowate,

których jedna cz wsuwaa si w drug, naksztat szuflady i gdy bya
wycignita do poowy, otwieraa okno do wzicia tabaki, zsunita do
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kupy, zamykaa. Potem nastay tabakierki blaszane, czerwono lakierowane.

Po lakierowanyci czerwonych wziy gór tabakierki czarne papierowe,

potem szylkretowe same przez si lub mas papierow w rónych kolo-

rach z wierzchu oblepiane, skd stuczeniu si tak atwo jak goe podlege;
z temi byy w modzie porcelanowe i miedziane".

Za Rzpltej krakowskiej zakazano palenia cygar po ulicach, po zajciu

jej przez Austry wprowadzono monopol tytoniowy.

Widok Rynku k.i/juuerskie^o (Wolnicy).

17*



ROZDZIA XIII.

Zwyczaje kalendarzowo powtarzane — Nowy rok — karnawa — reduty i bale pu-

bliczne - bal królewski 1787 r, — bale w Sukiennicach — tusty czwartek - babski

comber — popielec — post, wielki tydzie - naboestwa cmentarne, misterya, ogro-

jec i Kalwarye - Wielkanoc — migus, Emaus — rkawka majówki - Boe Ciao —
konik zwierzyniecki — strzelanie o królestwo — bractwo strzeleckie w Krakowie

i Kazimierzu — Zielone witki — wianki, sobótki — uroczysto konstytucyi z r. 1815 -

adwent — w. Mikoaj — Boe Narodzenie — szopki — jaseka.

Zwyczaje zachowywane kalendarzowo w Polsce wedug wit i pór roku,

obserwowane byty i w Krakowie z pewnemi iokainemi waciwo-
ciami i odrbnemi okolicznociowemi uroczystociami. Wiele z tych oby-

czajów dochowao si dotd.

Nowy rok zaczynano od naboestwa, poczem znajomi wzajemnie

yczyli sobie powodzenia. W XVI w. pisze Herburt: „Biegaj dziatki po

nowem lecie i przyjaciele daj sobie nowe lato, a zwaszcza panowie su-

gom, winszujc sobie na nowy rok wszego dobra". W samym kocu
XVIII w. przynieli Austryacy zwyczaj rozsyania drukowanych i iitogra-

fowanych biletów noworocznych, co po pó wieku wyszo z mody. Od
Nowego roku do Popielca nastpowa czas najliczniejszych zabaw, kar-

nawa, którego punktem kulminacyjnym by ostatni tydzie, specyalnic

zapustami zwany. Wówczas, jakby dla rozweselenia si przed zbliajcym

si wielkim postem, surowo dawniej przestrzeganym, roiy si ulice od

swawolników. Zamoniejsi pijanice przechodzili si z muzyk, inni prze-

bierali si w maszkary za baznów, starowieckie osoby duchowne i wie-

ckie, inni wdziewali maszkary biaogowskie, murzyskie z brodami, w-
sami, jeden trzyma w kuflu drode, czstujc nimi przechodzcych dla

artu, inny chodzi z flasz i zaprasza do napitku, a gdy kto sign po

kieliszek, sam wypija gorzak.
Zabawy zbiorowe w najtym lokalu, na któreby przybywano za opat

wstpu na wspólne zabawy czyli bale, nie byy znane dawnym czasom.

Dopiero w drugiej poowie XVIII w. spotykamy je w Krakowie, dawane

pod nazw „redut" w Paacu Spiskim przez przedsibiorc teatralnego

Kluszewskiego.

Król Stanisaw August w czasie pobytu swego w Krakowie w r. 1787

da dnia 21 czerwca, niedostpny dotd mieszczastwu, bal na zamku kra-

kowskim: „Okoo 9 godziny, za zjechaniem si osób obojej pci z miasta
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biletami zaproszonych, dana byta kolacya, a po tej trway tace a do

godziny 2 po pónocy, podczas których Najj. Pan z dwiema z osób miej-

skich damami raczy tacowa". Na balu tym pierwsz gwiazd bya ona
bankiera krakowskiego Wincentego Lakiewicza de Friedensfeid. Nastpnego

dnia dla okazania radoci z przybycia Najj. Pana, kongregacya kupiecka

illuminowata swoim kosztem Sukiennice. Zaraz na wstpie do tego gma-

chu widniay po obu stronach facyaty rzsisto lampami oliwnemi illumi-

nowane, wewntrz za okoo sklepów wielkie lustra zwierciadowe, kade

z nich po kilka wiec jarzcych majce, nad temi rzsisto take illumino-

wane napisy aciskie. W porodku byy zawieszone po obu stronach

kotwice w liczbie 36, wiatem napenione, z których kada niosa wiec 24.

Przeszo póltrzecia tysica wiec byo we wntrzu. Oprócz tego, kady

sklep, majcy osobne drzwi swoje, by illuminowany, w których róne

towary wykadane byy, w niektórych za loterye, wina, cukry, limonady

znajdoway si. W rodku zrobiona bya loa dla Najj. Pana, naprzeciw

której byo wyznaczone miejsce dla kapeli z osób kilkudziesiciu skada-

jcej si, która zaraz za przybyciem Najj. Pana zacza gra koncert na

rónych instrumentach. Przyszedszy tam Najj. Pan z ks. Prymasem, oraz

z licznymi senatorami, urzdnikami i obywatelami, zasta ju osób pótora

tysica przeszo, obchodzi po kilka razy gmach cay i odwiedza wszyst-

kie sklepy. Spoczwszy za w przygotowanej loy, z ukontentowaniem

patrza na weselcych si obywateli. Nastpiy potem róne tace, okoo
za godziny 1 po pónocy, Najj. Pan owiadczywszy kongregacyi kupiec-

kiej swoje ukontentowanie, odjecha do zamku, inni za a do godziny

trzeciej po pónocy zabawiali si.

Po zajciu Krakowa przez Austry zabawy publiczne nabray jeszcze

wikszego znaczenia, jako prawie jedynie dla napywowych Niemców do-

stpne. Zapewne mono uycia sali teatralnej na reduty, skonia rzd

do poczenia przywileju teatralnego z przywilejem na dawanie balów pu-

blicznych i redut. W oczekiwaniu karnawau 1796'1797 nadano dnia 20 lipca

1796 Ludwikowi Wothe, niemieckiemu przedsibiorcy teatralnemu, kon-

cesy na dawanie przez karnawa redut i balów maskowych za opat
przepisanej taksy policyjnej.

Przywilej redut by przedmiotem równorzdnych stara z zabiegami

o przywilej teatralny. Kluszewski zobowiza si obok teatru wybudowa
sal redutow i otrzyma w r. 1798 przywilej na teatr i reduty. Wothe

dawa je w sali dzierawionej w Paacu Spiskim, potem w ujedalni Klu-

szewskiego przy ulicy Szczepaskiej, obok której Kluszewski wybudowa
nowy teatr. W roku 1804/1805 wrócono z redutami do Paacu Spiskiego,

poniewa Kluszewski ponownie przebudowywa sal przy teatrze.

Ale w owych czasach policyjnej opieki nie byo tak atwo si bawi,

nawet majc przywilej i sal. Biurokracya wymylia cay szereg porzdków

i zarzdze, na wszystko musia by paragraf. Z kwestyami balowemi

zwracano si nawet do tronu. I tak dnia 19 marca 1804 komunikuje gu-
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bernator Galicyi dyrektorowi policyi krakowskiej, e Najj. Pan postano-

wieniem z dnia 4 b. m. raczy nakaza, e ani w pitek ani w sobot nie

wolno dawa bali prywatnych, a publiczne bale, gdyby przypady na pi-
tek, maj si skoczy o pónocy.

W oczekiwaniu pierwszego niemieckiego karnawau w Krakowie

w r. 1796/1797 zabra si rzd z ogromn pilnoci do — przygotowania

paragrafów balowych

:

W grudniu 1796 sprowadzia policya wzory porzdków balowych

i teatralnych ze Lwowa. Jeden z nich z podpisem „Najniszy Franciszek

Bulla Rzdca Komedyalni" w jzyku polskim i niemieckim zawiera „Ball-

ordnung" z dnia 1 kwietnia 1787, zapewnia na pocztku, „e spodziewa

si, e kady na balowych publicznych miejscach przyzwoicie i spokojnie

zachowywa si bdzie", „inaczej albowiem takowy sobie samemu przy-

pisa ma, gdyby z balu bez rónicy stanu od warty odprowadzonym zo-

sta", w ustpie drugim stanowi „dla uniknicia wszelkich kótni, które

najwicej przez samowadne nakazywanie tego lub owego taca od szcze-

gólnych osób wszczynane i przez wyprzedzania w polskim tacu (polo-

nezie) wzniecane bywaj, ostrzega wic przed rozkazywaniem, lub uprze-

dzaniem, a kady u komisarza policyi przynalenej pomocy szuka winien",

„nikt z broni, lask i ostrogami na sal puszczonym nie bdzie, prócz

osób dozór majcych", lokajom poleca, aby w osobnym pokoju na pa-
stwo swoje czekali i dalej za to miejsce, gdzie si z pojazdu wysiada,

z pochodniami palcemi si nie wychodzili. „Przy zajedzie i odjedzie

powozów, osobna warta policyjna bdzie, a wonicom przypomina przy-

stojne obchodzenie si z wart pod kar cielesn".

Na podstawie tego cennego wzoru stolicy Galicyi wyszo „Rozpo-

rzdzenie c. k. Penomocnej Zadwornej Komisyi Galicyi Zachodniej", za-

wierajce porzdek balowy reduty publicznej w Krakowie:

„Lubo ze wszech miar spodziewa si naley, i kady czowiek

z przynalenym poszanowaniem w miejscu publicznem, tak naprzeciw pu-

blicznoci, jako te i naprzeciw pojedynczym osobom nieskazitelnie si

zachowa, spokojnie, cicho i przyzwoicie sprawowa si, równie wszyst-

kiego, cokolwiekby przyzwoitoci przeciwnego byo, lub on obraao,
z wszelk starannoci unikn zechce, jednakowo dla dopicia zamiaru

tym pewniejszego dobrego porzdku, ma si za rzecz potrzebn nastpu-

jce uczyni rozporzdzenia wzgldem balów maskowych, które w miecie

stolecznem Krakowie dawane bd i aby to rozporzdzenie powszechnie

zachowane byo, zaleca si:

1) Nie wolno bdzie w maskach publicznie na ulicach znajdowa si,

ci, którzy chc przeto i na redut i maskowa si, powinni si tame
maskowa.

2) Wszelkie nieprzyzwoite lub wstrt budzce maski, tem mniej wszel-

kie przeosobienia w ksie suknie, nie dozwalaj si, ani podobne maski

nie bd nawet do sali redutowej wpuszczane.
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3) Nie wolno nikomu jakiegotcolwiek stanu lub godnoci przy szabli,

szpadzie lub z lask wchodzi do sali redutowej, oprócz oficyera wart

trzymajcego i komisarza balowego.

4) W podobnym sposobie nie bd cierpiane tace przy ostrogach.

5) W celu uniknicia wszelkiego nieporzdku i kótni, które si z po-

wodu rozmaitego rodzaju taców i cigu tyche czstokro zdarzaj, bd
od zaczcia balu a do pónocy na przemian 1 godzin polskie

i 1 godzin niemieckie,

od pónocy a do wpó do drugiej godziny angielskie, rachujc ju
w ten czas i pógodzinny odpoczynek,

od wpó do drugiej a do trzeciej godziny, 3 kwadranse polskie

i podobnie tak dugo niemieckie,

od czwartej a do wpó do pitej godziny odpoczynek, po tym na

przemian a do skoczenia balu, polskie i niemieckie tace bd grane.

6) Zakazuje si wic wyranie wszelkie samowadne danie, aby ten

lub ów taniec grany by, Orchester bdzie si szczególnie przepisu godzin

i porzdku trzyma.

7) Poniewa uprzedzanie w tacu polskim („odbijany"), gdy ju pierw-

sza para stoi, równoci przytomnych w miejscu w wszelkim sposobie prze-

ciwne jest, wic podobne uprzedzanie w tacu zakazuje si.

8) Kady czowiek, który na reducie zdawa si by przez innego

obraonym lub zelonym, moe w krzywdzie swej od przytomnego komi-

sarza balowego pomocy da.
9) Sucy goci balowych powinni si na miejscu dla nich przezna-

czonem spokojnie zachowa, aden z nich nie powinien si sta przykrym

przychodzcym i odchodzcym gociom, powinni take przynaleycie by
posusznymi tak warcie, jakote osobom z policyi do dozoru wyznaczonym.

10) Z placu gównego czyli rynku krakowskiego wjeda bd po-

jazdy na Szczepask ulic przed drzwi sali redutowej, stamtd odjeda
powinny przecznic ku wieckiej lub ydowskiej ulicy. Powozy do od-

prowadzania goci balowych przeznaczone, maj na placu przed paacem
Spiskim naszykowa si i tak dugo w porzdku sta, dopóki zawoane
nie bd. Na ten czas zajedzie pojazd jeden po drugim w porzdku przed

drzwi sali redutowej i odjedzie z gomi balowymi przecznic w praw
lub lew stron. Niniejsze rozporzdzenie balowe ma by na drzwiach sali

do taców przeznaczonej, w której za najwyszem dozwoleniem reduty

dawane bd, dla wiadomoci kadego publicznie zawieszone. W Krakowie

dnia 20 grudnia 1796 roku. — Johann Wentzel Freyherr von Margielik,

S. Rómisch. kais. kónig. apost. Majestat bevollmachtigter Hofkomisarius,

Fidelis Erggelet".

Po wydaniu tego rozporzdzenia wyszo uwiadomienie policyi kra-

kowskiej z dnia 1 stycznia 1797, „e tylko w nowo wystawionej c. k. redu-

towej sali przy teatrze bale maszkowane i klopy (sic) dawane bd, a za-

tym tak tylko na tej sali „maszki" pokaza si mog. Przypomina si
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oraz, e „maszki" nieprzystojne, gorszce i obrzydliwo sprawujce, przy-

puszczane i przebieranie si w stroje duchowne nie bd".
Dowiadczenia l<arnawau tego przei<onahy widocznie rzd o potrze-

bie wydania jeszcze dokadniejszych przepisów, mianowicie: dnia 23 sty-

cznia 1798 poleca Margielik policyi, aby ta bez drukowania wyranego
zakazu zapobiega „obyczajowi odklaskiwania panny" (Abklatschen des

Frauenzimmers) w polskim tacu na redutach, przez co taczcy na przo-

dzie zmuszanym jest odstpi swej damy klaskajcemu, a wzi dam
nastpnego taczcego, z czego powstaj urazy, spory i nieprzyjemnoci

zwaszcza, e takie odklaskiwanie jest tylko u niszych klas w zwyczaju,

a take jest we Lwowie na redutach publicznych zakazane. Policya pora-

dzia sobie w ten sposób, e polecia Wothemu, jako przedsibiorcy redut,

ogoszenie takiego zakazu od siebie.

W r. 1800 wydano dodatek do porzdku balowego z r. 1796, gdy
„poczytano za rzecz stosown pozwoli, by nietylko w nowo wybudowa-

nej sali redutowej, lecz take w teatrze, z t sal w zwizku bdcym,
bale maskowane dawane by mogy" — „a w sali teatralnej maj by
szczególniej polskie tace i mazurki grane, wszelako tak, aby bal polskim

tacem rozpoczty by, potem za godzin jedn mazurki, drug polskie

tace i to przez przecig caego balu, tacowa mona". W sali redutowej

grywano dalej tace niemieckie i kadryle naprzemian.

W r. 1802 wydano znowu instrukcy dla redut: „Po ogoszeniu dnia

reduty naley przygotowa garderoby na rzeczy za kontrakwitami, zwróci

si do komendy o wydanie instrukcyi dla oficerów. Przedsibiorca ma
umieci na sali zegar bijcy, do którego ma si porzdek taców stoso-

wa. Komisarz policyi, któremu przedsibiorca dostarczy powozu na przy-

jazd, ma czuwa nad dopenieniem przepisów i porzdku".

W r. 1804 i 1805 wydano dodatki do porzdku balowego z okazyi

redut dawanych w tym roku w Paacu Spiskim.

Komisarz rzdowy musia by na balu, czy na reducie, od pocztku

do koca i dnia nastpnego zoy raport, choby nawet tej treci, e
„nichts Yorgekommen ist". Czsto jednak byo o czem pisa, bo Niemcy

dranili Polaków i czsto zachowywali si tak nieprzystojnie, e widocznie

szumowiny niemieckie przysano do rzdzenia nowo nabytym krajem.

Raport policyi z dnia 29 stycznia 1798 r. donosi: 1) e na wczoraj-

szej reducie urzdnik dochodów tytoniowych Edier von Ederstahl by tak

pijany, e nie wada zmysami i zachowywa si nieprzyzwoicie wobec

ony aktora Schmidda i byoby przyszo do czynnych zniewag, gdyby

pijanego nie usunito; równie drugi tabaczny urzdnik v. Miller by pijany,

ale ekscesów nie robi; 2) e przy rednim wieczniku wiece krzywo byy
umieszczone i wosk kapa na goci; 3) e z orkiestry gocie nie byli za-

dowoleni, bo za wiele naraz z niej muzykantów si wydalao ; 4) e osób

byo 304 na reducie; 5) e nie byo odklaskiwania dam.
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Na reducie 15 lutego 1798 Polacy dali kadryla a Niemcy mazura,

a e Polacy byli liczniejsi, grano kadryla. Komisarz nadworny wytyka

4 kwietnia 1798 komisarzowi balowemu Csepi, e nie kaza trzyma si

porzdku balowego, bo byaby si rzecz bez obrazy Niemców zaatwia,

nikomu nie dajc pierwszestwa.

Z powodu zwad midzy cywilnymi a wojskowymi czasem zachodz-

cych, udawaa si policya do komenderujcego jeneraa, który uwiadamia

oficerów o sposobie zachowania si i szukania pomocy u wojskowego

komisarza, przysyanego na reduty.

Sporadycznie zezwalano na reduty: elichowskiej w Krakowie i familii

Zakulskich na Kazimierzu za opat taks policyjnych i z zachowaniem

wszelakich powyej streszczonych przepisów.

Za Ksistwa Warszawskiego wydawano równie porzdki balowe,

widocznie publiczno przyzwyczaia si do opieki nad sob nawet przy

zabawie. Rado z powodu powrotu rzdów polskich, nadzieje pokadane

w Napoleonie, wylay si na zewntrz w szeregu entuzyastycznych uro-

czystoci i balów publicznych. W tradycy przeszed bal dany w r. 1809

w dolnej hali Sukiennic na cze wojsk polskich.

Za Rzpitej krakowskiej bawiono si w sali redutowej, zbudowanej

w r. 1842 przy teatrze i w sali Knotza „Pod królem wgierskim" (hotel

Saski). Szczególne powodzenie miay bale maskowe i dziecinne. Z bali

maskowych (redut) wycofaa si koo 1865 roku przyzwoita publiczno,

a po zamkniciu starego teatru (1892) zniky reduty.

Po upadku ycia cechowego z upadkiem Polski, ycie towarzyskie

skoncentrowane pierwej przewanie midzy czonkami jednego zawodu

i ich rodzinami, utrzymao si tylko czciowo po dawnemu, czciowo
za rozszerzyo si na inne koa, na ssiadów, lokatorów, przypadko-

wych znajomych i t. d. Stosunkowe ubóstwo nadawao temu yciu

towarzyskiemu cech wielkiej prostoty i skromnoci. Przy babce upie-

czonej w domu, przy szklance piwka lub herbatki, co najwyej przy

kawaku skromnej pieczeni, bawiono si po domach mieszczaskich,

kupieckich, rzemielniczych i urzdniczych, gospodarz zamoniejszy zdo-

bywa si czasem na butelk wina lub miodu dla honoratiorów, a mo-
dzie bez zazdroci o to taczya do biaego rana. Zayo taka mi-

dzy ssiadami i pojedynczemi rodzinami przyczyniaa si gównie do

polonizacyi przybyszów. Tak samo skromnie bawiono si latem na Pa-

nieskich skaach lub Bielanach, dokd najzamoniejsze rodziny jedziy

chopsk furk, nikomu nie nio si o wyjedzie „na wiee powie-

trze", chyba nielicznym wacicielom wsi, a wyjazd do wód by zda-

rzeniem, na które raz w yciu móg si kto zdoby i to ze sfer zamo-

niejszych. Kada rodzina mieszczaska utrzymywaa te przyjacielski sto-

sunek z jak rodzin chopsk z ssiednich okolic, zawizujcy si przez

pobieranie od niej mleka, masa. Taki chopek z Bronowie, Olszanicy,

Woli, by odrazu dostawc kapusty i ziemniaków na zim, owoców w je-
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sieni, dostawa na Boe narodzenie strucl, ryb, na Wielkanoc bab,
placek, latem odwiedzano go raz na jego gospodarstwie, „baba" przyno-

szca rano mleko bya pierwszym zwiastunem, co si stao za rogatkami,

ona odnosia znów na wie miejskie nowiny. Czasem trwa ten stosunek

przez kilka pokole.

Nowa era wspóczesna naladuje zbytek miast zamonych, nie zawsze

odpowiedni stanowi majtkowemu mieszkaców Krakowa.

W tusty czwartek i w ostatki uwijay si po domach uliczniki, przy-

brane nibyto za górali, majcych na gowie czapk papierow, wazk
a bardzo wysok, u której wierzchu zaczepionych byo i rozpuszczonych

wiele wstek dugich z papieru kolorowego. Ubiór ich skada si po-

wszechnie z koszuli i spodni póciennych, w rku nieli drewniane gó-

ralskie kosturki — a dugie wiszce koo twarzy wosy ze lnu lub konopi

przyprawne, lub sadzami poczernione wsy ubioru ich dopeniay. Czasem

niós taki góral zabit wron, uwizan na sznurku, i kij gruby w rku,

co znamionowao charakter jego, t. j. sprzedajcego kwiczoy, jemiouchy,

drode (drozdy) i t. p. Chodzili po domach nadewszystko po szynko-

wniach i tam tacowali, przykrzc si o jaki podarek. Zwykle do tego

grona nalea dziad w achmany okryty, u pasa mia róaniec z ziemnia-

ków, na piersiach wielki krzy z kawaków drzewa, a by zbrojny w wielki

bat, z powroza na dugim kiju, z którym updza si za ulicznikami.

W tusty czwartek urzdzay sobie przekupki krakowskie ochot zwan
combrem, babskim combrem: najmoway muzykantów, naznosiy rozmai-

tego jada i trunków i w rodku rynku, na ulicy, choby po najwikszem

bocie tacoway, a kogo tylko z mczyzn mogy zapa, cigny do

taca. Chudeuszowie i hoyszowie dla jada i picia sami si naraali na

zapanie; a jeeli kto z dystyngowanych nadjecha albo nadszed na ten

comber, wola si opaci, ni po bocie a jeszcze z babami skaka.

Po zapustach nastpowa surowy post, rozpoczynajcy si po-

pielcem. W ten dzie w kocioach dawano ludowi popielec, to jest

przyklkajcym przed wielkim otarzem, lub innym pobonym po odpra-

wionej mszy witej, ksidz posypywa gowy popioem z palmy w kwie-

tnia niedziel wiconej, upalonym, przypominajc ludowi tym sposobem,

e kiedy w proch si obróci.

Na ten popielec zjedali si i schodzili do kocioów wszyscy ka-

tolickiego wyznania, panowie nawet najwiksi nigdy go nie opuszczali.

Ale e nie wszyscy byli sposobni we wstpn rod do przyjcia tego

obrzdku, przeto dawano go po drugi raz po kocioach, mianowicie po

wsiach, w pierwsz niedziel postu. Taka za bya jeszcze pobono Po-

laków pod panowaniem Augusta III w latach pocztkowych, e nawet

chorzy niemogc dla saboci przyj popielca w kociele, prosili o niego,

aby by dany w óku.
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Druga ceremonia nie kocielna, ale wiatowa z popioem, bywaa
dugo w uywaniu po miastach i wsiach, która zawisa na tern, e jaki

mokos przed przechodzc lub te za przechodzc niewiast, albo jaka

dziewka przed lub za przechodzcym mczyzn rzucaa o ziemi garnek

popioem suchym napeniony, trafiajc tym pociskiem tak blisko osoby.

Wntrze kocioa w. Anny.

e popió Z garnka rozbitego wzniesiony na powietrze, musia j obsypa
albo obkurzy. Co zrobiwszy swawolnica lub swawolnik, zawoawszy:

„popielec", moci panie lub mocia pani, albo panno, uciek; e za nie

kady móg znie cierpliwie taki ceremonia, sukni i oczom szkodliwy,

mianowicie gdy midzy osob czynic i cierpic adnej przyjani i zna-

jomoci nie byo, trafiao si, e std wynikay zwady i bitwy, tak ta ce-
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remonia niedugo ustaa, przeniósszy si z katolików na samych ydów,
których afrontowa i nietylko garnkiem popiou za plecy zwali, ale te
i kijem postraszy za lada okazy we zwyczaju byo. „W dniu Popielca

chopcy uliczni biegaj i wieszaj na szpilce z tyu ydom, wieniaczkom,

sucym, kawaki drzewa, koci, skorupy z jaj i t. p. Niekiedy z domów
umylnie wyprawiaj po jaki sprawunek na miasto takiego, komu klocek

przywieszono".

„We wstpn rod czeladnicy poubierawszy si za dziadów i cyga-

nów, a jednego z midzy siebie ustroiwszy za niedwiedzia, czarnym ko-

uchem, futrem na wierzch obróconem okrytego, wodzili od domu do

domu dokazujc i zbierajc za to datki.

„Za przy kocioach chopcy, studencikowie, czatowali na wchodzc
do kocioa bia pe, której przypinali na plecach kurze nogi, skorupy

od jaj, indycze szyje, rury woowe i inne tym podobne materklasy ; tak

za to sprawnie robili, e tego osoba dostajca nie czua, bo to pluga-

stwo byo uwizane na sznurku lub nici, do której bya przyprawiona

szpilka zakrzywiona jak wdka, wic chopiec do takich figlów wywi-
czony, byle si dotkn ow szpilk sukni, wraz i figla owej osobie za-

wiesi. A ta o tem nie wiedzc, piknie przybrana i czstokro bdca
dystyngowan postpowaa w koció z dobr min, gdy tymczasem wi-

szcym na plecach kawalcem , pustym gowom miech z siebie czynia,

póki nakoniec od kogo roztropnego nie zostaa uwolnion od zawieszo-

nego przedmiotu".

W niedziel palmow aki przebieray si za kuglarzy, prawili

fraszki i zbierali datki.

W dniu tym w drugiej poowie XVIII wieku jeszcze odprawia si

w Krakowie wjazd Chrystusa do Jeruzalem. Jaki pobony czowiek z klasy

rkodzielniczej, czasem jaki usugacz kocielny, przebrany za Chrystusa,

dosiadszy ubogiej chopskiej szkapy, otoczony tumem chopców i wy-

rostków i t. p. nioscych w rku palmy (gazki oziny, wikliny etc.)

a czasem robione z papieru pstrego co na ksztat kwiatka przytwierdzo-

nego do prta, odprawia wjazd po rynku krakowskim, a tum pospólstwa

przeprowadza tego improwizowanego Chrystusa przez Sukiennice pie-

wajc : Hosanna

!

We rod po ciemnej jutrzni w kociele by zwyczaj, i na znak

tego zamieszania, które si stao w naturze przy mce Chrystusowej, ksia
psaterzami i brewiarzami uderzali kilka razy w awki, robic tym sposo-

bem oskot. Chopcy swawolni naladujc ksiy, pozbierawszy si do

kocioa z kijami, tukli nimi o awki z caej mocy czynic grzmot stra-

szliwy, póki dziadowie i sudzy kocielni nie wyparowali ich z kocioa.

Wtedy swawolnicy robili bawana ze starych gaganów, wypchanego som,
udajcego Judasza, wyprawili kilku na wie kocieln a sami czekali pod

ni z kijami. Skoro Judasza zrzucono z wiey, cignli go za sznur u szyi

uwizany po ulicach, a inni okadali go kijami, póki bawana w niwecz
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nie popsuli — a gdy w tej podróy spoti<ali ydka po drodze, musia

tene co ywo ucieka, aby nie oberwa po skórze.

W wielki czwartek milky dzwony kocielne, a natomiast kle-

kotem wzywano wiernyci na modlitw.

Klekot kocielny wiele mia czci podobnycti do tego instrumentu,

którym len chdo i by osadzony na kókaci, jak taczki, dla sposo-

bnoci toczenia go po ulicy okoo kocioa, dla oznajmienia ludowi czasu

zbliajcego si naboestwa.

Jak prdko na wiey kocielnej odezwaa si klekota, ciopcy na-

tychmiast nieomieszkali biega po ulicach z swojemi klekotami, czynic

Ogrojec Maryacki.

niemi przykry haas w uszach przechodzcym. Grzechotka byo to narz-

dzie mae drewniane, w którem deszczka cienka, obracajc si na walcu

take drewnianym, pokarbowanym, przykry i donony haas czynia. Im

tej ta deszczka do walca bya przystrojona, tem goniejszy czynia o-
skot; jedni j sami sobie robili, drudzy kupowali gotowe kupami na rynku,

jak jaki towar od wieniaków sprzedawane.

W dni wielkotygodniowe odbywano naboestwa, misterya i kazania

po cmentarzach, t. j. przy kocioach parafialnych ; cmentarze te nie przed-

stawiay, jak dzi, miejsca nagromadzenia nagrobków i krzyów, zacie-

niajcych cmentarz, ale przedstawiay si jako plac bezdrzewny, pokryty

muraw, otoczony murem dookoa z bramkami wprowadzajcemi do

rodka. Przez cmentarz sz>' drogi ku drzwiom kocielnym. Widok gro-
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bów przyjació i znajomych, spotykanie si z pamici zmarych niemal

cigle, usposabiao na cmentarnym placu do suchania z wikszem sku-

pieniem ducha witych nauk Kocioa. Kupiy si tu tumy pobonych
mieszkaców nie tylko jak obecnie w dzie Zaduszny, ale czciej zna-

cznie, a punktem zebra byy pomieszczone na cmentarzu monumenta,

bd wolnostojce, bd pomieszczone we framugach murów, z plasty-

cznemi przedstawieniami scen Mki -Paskiej, Ogrojca t. j. Chrystusa mo-

dlcego si na górze Oliwnej i Kai wary i t. j. rzebionej passyi, czyli

wizerunku ukrzyowanego Pana Jezusa w otoczeniu otrów i siepaczy,

z Mary i w. Janem pod krzyem.

Z ambon kamiennych, ustawionych na stae na cmentarnym obsza-

rze (dochowaa si dotd kamienna taka ambona na cmentarzu przy ko-

ciele w. Salwatora na Zwierzycu), obok monuinentów tyle mówicych,

brzmiay gosy kapanów; goszono nieraz 3 kazania jedno po drugiem,

n. p. w Wielki czwartek, lub w dni zaduszne. Obok tych monumentalnych

rzeb spotka si mona byo na cmentarzu farnym z budynkiem orygi-

nalnym z t. zw. kostnic, wcinitym midzy szkarpy kocielne w po-

bliu wejcia do kocioa. Tu gromadzono koci ludzkie wydobyte z ziemi

przy kopaniu wspólnych grobów na ciasnym cmentarzu, aby po niejakim

czasie zgromadzone w wspólnym pochowa grobie. Cmentarz — w nocy

rzecz dla przechodnia straszna — rozwiecaa „latarnia zmarych", t. j. mo-

nument kamienny wyniosy, mieszczcy w górze wiato, które pobone

dusze wasnym groszem zasilaj. Latarnie umarych znaczyy take drog

wród pól do pobliskich klasztorów i wieciy obok szpitali przedmiejskich

lub schronisk dla trdowatych. Cmentarz by publicznym placem kociel-

nym, wic tu w redniowieczu odbyway si ulubione przedstawienia dra-

matów religijnych t. zw. misteryi, o których poprzednio wspomniano (str. 146).

W polowie XV i w pocztkach XVI stulecia rozpowszechni si wielce

w caym katolickim wiecie obyczaj obchodzenia w dzie wielkiego

czwartku uroczystoci majcej nam odnowi wspomnienie modlitwy

Chrystusa Pana w Getsemane, modlc si, piewajc pieni i suchajc

kaza. Dla tych naboestw stworzono punkt gówny na wolnem powie-

trzu wród grobów, budujc edyku z kamienia i mieszczc w nim wielkie

plastyczne przedstawienie tej sceny, ogrojca.

Cmentarz kocioa N. P. Maryi zachowuje dotd dawn kaplic cmen-

tarn (dzisiejszy koció w. Barbary), bramk wchodow, t. j. arkad g-
bok i zasklepion, wprowadzajc na cmentarz od strony Maego rynku,

wreszcie dawn ozdobn kostnic, zmienion wczenie na kaplic z ota-

rzem, na którym pomieszczono rzeb z ogrojca. Cmentarz kocioa far-

nego Boego Ciaa na Kazimierzu posiada take budynek Ogrojca, moe
kostnicy, z ciekawemi resztami sceny w Getsemane i Kalwaryi, w licznych

rzebach drewnianych. W obu tych ogrojcach wtoczono reszty postaci

gównych ze sceny w Getsemane w rzebie okrgej, które niegdy mu-

siay stanowi osobne wolno stojce grupy. Maryacka Góra oliwna staa
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zapewne w edykule midzy szkarpami tylnemi kocioa, gdzie póniej po-

mieszczono nagrobki.

Kaiwaryi pomieszczonych w tyle otarza wielkiego na cianie kociel-

nej midzy szkarpami, z daszkiem chronicym od deszczu u góry, z ba-

laskami zamykajcymi nysz od frontu, zachowao si niemao w Krakowie.

S to przewanie dziea XVII w., o pewnem poczuciu tradycyi rednio-

wiecznej. Do tych nale rzeby na kociele w. Marka przy ulicy Saw-

Bractwo Miosierdzia w. Franciszka (z ubiorów Jana Matejki).

kowskiej, fundacyi Schlegila z r. 1600. W przedmiejskich kocioach na

Wesoej i u w. Floryana na Kleparzu. Pikniejszym nieco dzieem sny-

cerstwa jest rzeba Ukrzyowanego Zbawcy w edykule przy kociele na

Piasku, z kamienn balustrad od frontu. Obszar nyszy kae si tu do-

myla Kaiwaryi z otrami i tumem postaci rzebionych, rzeby otrów
istniay do niedawna, pozosta krucyfiks rzebiony, reszt sceny zastpiono

malowaniem w nowszych czasach ').

') Wlad tiszczkiewicz: Stare cmentarze krak. (Rocznik krak 1)
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W wielki pitek poboni ubrani w wory ptócienne chodzili po

kwecie zbierajc datki na bractwa. Tak w r. 1604 Dymitr Samozwaniec,

póniejszy car moskiewski, kwestowa w Krakowie z póniejszym teciem

swoim Mniszchem. Bractwo w. Franciszka miao przywilej wyproszenia

w tym dniu jednego skazaca od mierci. Braciszkowie (do których w swo-

im czasie naleeli biskupi : Szyszkowski, Zadzik, Gembicki, król Jan Kazi-

mierz) odwiedzali przez cay post winiów, zasonieni kapturem, przyno-

szc im pociech religijn, pomoc materyaln, wyproszenie od kary. Gdy
ju bractwu znanem byo ycie winiów, dla których aski prosi miano,

zbierano na nich skadki. W wielki czwartek robiono otarz w izbie pa-
skiej na ratuszu, do której sprowadzano winiów. O godz. 10 rano przy-

bywali kapnicy procesyonalnie pod Ratusz, a starsi bractwa z asyst 6 braci

z zapalonemi pochodniami szli do kocioa N. P. Maryi po w. Sakrament,

niesiony przez archipresbitera w otoczeniu duchownych. Infuat mia na-

stpnie mow do winiów i komunikowa ich. Po jego odejciu bractwo

zasiadao z winiami do uczty na ratuszu, starsi za braccy usugiwali do

stou. Wreszcie pisarz bracki odczytywa nazwiska winiów, którym ask
uproszono. Burmistrz caowa w czoo uwolnionych, a bractwo ubierajc

uwolnionych mczyzn w swe kapy, kobietom gowy ratuchami oso-

niwszy, przyjmowao ich do równoci i braterstwa ze sob. Wyswobodzeni

z jarzcemi pochodniami wracali poród bractwa do Franciszkaskiego

kocioa, a jeli byli midzy nimi gardowi (zasdzeni na kar mierci)

nieli trupie gowy. W kaplicy M. Boskiej Bolesnej suchali kazania krzy-

em lec, skd po udzielonem bogosawiestwie kaplaskiem, dzikujc

swym nieznanym wybawcom, wracali do domów uwolnieni od kary.

W roku 1656 stojcy zaog w Krakowie jenera szwedzki Wirtz na

prob tego bractwa uwolni piciu winowajców i dwie biaogowy.

Przez pitek i sobot zwiedzali poboni kolejno kocioy, kady naj-

mniej siedem, w których ubierano grób Chrystusa.

Podczas rezurekcyi mieszczanie dobijali si o zaszczyt niesienia

baldachimu nad celebrantem, przyczem nieraz w zakrystyi omal do bójki

nie doszo przy dobijaniu si o ten zaszczyt. Po rezurekcyi odzyway si

napowrót dzwony, a milky haaliwe grzechotki. W wita wielkanocne

odwiedzano si wzajemnie, a najubosi nawet starali si stó obficie jadem
„wiconem" zastawi.

W drugie wito odbywa si odpust na Zwierzycu, cigajcy w dzie

pogodny Krakowian, którto wycieczk nazwano Emausem. Drugi Emaus
odprawiano w maym kocióku w. Gertrudy za Now Bram. W dzie

ten odbywa si migus czyli dyngus. Bya to swawola powszechna

w caym kraju, tak midzy pospólstwem, jako te midzy dystyngowa-

nymi ; w poniedziaek wielkanocny, mczyni oblewali wod kobiety,

a we wtorek i inne nastpujce dni, kobiety mczyzn, uzurpujc sobie

tego prawa a do Zielonych witek, ale nie praktykujc duej, jak do

kilku dni.
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„Oblewali si rozmaitym sposobem; amanci dystyngowani, chcc t
ceremoni odprawi na amantkach swoich bez ich przykroci, oblewali

je lekko róan lub inn pachnc wod po rce, a co najwicej po gor-

sie ma jak sikawk albo flaszeczk. Którzy za przekadali swawol nad

dyskrecy, nie majc do niej adnej racyi, oblewali damy wod prost,

chlustajc garnkami, szklennicami, duemi sikawkami prosto w twarz lub

od nóg do góry. A gdy si rozswawolia kompania, panowie, panie i panny,

nie czekajc dnia swego, lali jedni drugich wszelkiemi statkami, jakich

Klasztor PP, Nocbert.inek na Zwierzycu.

dopa mogli; suba donosia cebrami wody, a kompania czerpic od

nich, gonia si i oblewaa od stóp do gów, tak, i wszyscy zmoczeni

byli, jakby wyszli z jakiego potopu. Stoy, stoliki, kanapy, krzesa, óka,

wszystko to byo zmoczone, a podogi jak stawy wod zalane. Dlatego

gdzie taki dyngus, mianowicie u modego maestwa mia by odprawiany,

pouprztali wszystkie meble kosztowne, a sami si poubierali w suknie

najpodlejsze takowych materyi, którym woda nie wiele, albo wcale nie

szkodzia.

„Po ulicach za w miastach, wsiach modzie obojej pci czatowaa

z sikawkami i garnkami z wod na przechodzcych; i nieraz chcc dziewka

A'. u-ilcuii'.iH. Dzieje Krakowa. 18

«5<^y . y
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obla jakiego gargasa, albo chopiec dziewczyn, obla inn jak osob
suszn i nieznajom, czasem ksidza, starca powanego, lub star bab.
Kobiety wiedzc, i im mczyni mog sto razy lepiej odda, nigdy dyn-

gusa nie zaczynay i rade byy, gdy si bez niego obej mogy; ale za-

czepione od mczyzn podug monoci oddaway za swoje".

W trzeci dzie odbywaa si gromadna wdrówka na naboestwo
u w. Benedykta na Krzemionkacli a popoudniu odbywaa si tame tak

zwana rkawka, która polegaa na tern, e z tumu na górze zgroma-

dzonego rzucano buki, jabka, potem i pomaracze, zoliwi rzucali jaja,

z góry na dó, a ulicznicy zgromadzeni na spadzistoci góry uganiali si

midzy sob, chwytali i zbierali. Powstanie i znaczenie tego obchodu czy

zabawy jest nieznane i wiele o niem pisano. epkowski '), chwytajc szcze-

gó rzucania jajami, dopatruje si w tern resztki pogaskiego obrzdu po-

grzebowego, pamitki mierci czczonego zaoyciela Krakowa, stypy po-

grzebowej. Zawiliski") widzi w rkawce pozostao pogaskiego wita
pogrzebania zimy a powitania wiosny, na co wskazuje czas odbywania

zbliony do porównania dnia z noc.

Z wiosn oywiao si ycie, wychodzc czciej z dusznych kamienic

na wiee powietrze. Za mury miasta nie wydalano si chtnie i do koca
XVIII w. przechadzka ograniczaa si do ogrodu na Celestacie midzy
murami miasta i jia wa midzy rondlem Floryaskim a Gródkiem. Do-

piero za Rzpltej krakowskiej powstay uczszczane ogrody z kawiarniami

i mleczarniami: Krzyanowskiego, Kremera, Strzelecki oraz planty. Nato-

miast modzie szkolna ju od poowy XVIII w. stale robia wycieczki

w dalsze nieco okolice, pocigajc za sob rodziców i starszych przynaj-

mniej w pewne swoje uroczystoci, z których powstay tak popularne

póniej majówki.

W rednich wiekach w niemieckich miastach urzdow wycieczk

rekreacyjn odbywaa modzie nie na wiosn, lecz w jesieni, a wycieczka

ta zwaa si virgatum, poniewa na niej wród artów i wesooci acy
cili rózgi (virga — rózga) i uroczycie przynosili je do szkoy na zapas,

z którego czerpa nauczyciel wymierzajc im chosty za rozmaite wybryki.

Kraków wzorowa si na niemieckich miastach, prawdopodobnie i tu ob-

chodzono virgatum, o czem jednak niema wiadomoci.

Wycieczki wiosenne, majówki, wziy, jak si zdaje, pocztek swój

koo r. 1783, kiedy Komisya Edukacyjna zwrócia uwag na fizyczne wy-

chowanie modziey i w tym celu zaprowadzono po wielu szkoach musztr

pod kierunkiem podoficerów wojskowych, kiedy profesorowie geometryi

i nauk przyrodniczych zaczli z uczniami robi wycieczki dla pomiarów

i zbierania rolin i mineraów. Na ten cel mieli przeznaczon wie obzów
wraz z ogrodem, przynoszc dawniej dochodu skarbowi królewskiemu

') Józef Lcpkowski: O tradycyacli narodowych, Kraków 1861.

') Roman Zawiliski w fejletonie „N. Keforiny" z 30 marca 1902
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rocznie 2.688 zp. 17 gr. Wie t darowa Akademii w roku 1787

król Stanisaw August w tym celu, „by modzie uczca si moga wraz

z nauczycielami przez dowiadczenia wpaja w umysy te nauki, którycli

prawida w szkoach sobie przekadane miewa". Folwarkiem obzowskim

miaa zarzdza sama akademia, ogród za oddala na uytek uczniom

szkól przygównych krakowskich.

„W szkoach krakowskich wychodz uczniowie w dni wolne od nauk,

z dyrektorami na rekreacy. Profesor matematyki na wiosn z uczniami

klasy czwartej wychodzi na pomiary, profesor fizyki z klasy III na prak-

tyk botaniczn do ogrodu obzowskiego. Dla konsystujcego w Krakowie

wojska rosyjskiego, mustry w tym roku nie byo", — zapisano w r. 1792.

W szkole naszej, podobnie jak w wielu innych szkoach uczono mu-

stry wojskowej, co nawet ustawami byo zaleconem. Uczyli jej w maju

i czerwcu podoficerowie regimentu krakowskiego, za co pobierali 216 zp.

z dochodów obzowa. Uczniowie caej szkoy tworzyli jeden regiment,

który si skada z omiu kompanii i dwóch batalionów. Zdatniejsi bywali

mianowani oficerami lub podoficerami. Mieli swoj muzyk wojskow
i bro drewnian, której dostarczaa szkoa z funduszu obzowskiego.

We wszystkich rozkadach nauk powtarza si polecenie dla dyrekto-

rów, by w lecie w dniach wolnych od nauki chodzili z uczniami swymi

do ogrodu i tam odbywali z nimi wiczenia gimnastyczne, wojskowe, ba-

wili si z nimi to w potykaniu si w palcaty, w pik, w wycigi i t. p.

Zdaje si, e jedna z takich wycieczek, przeznaczona wycznie na

zabaw, daa pocztek majówkom. Odyy one za Rzpltej krakowskiej.

Dziatwa szkól parafialnych, potem „normalnych", dopiero znacznie

póniej, za staraniem nauczycieli doczekaa si majówki skromniejszej, bo

pocztkowo tylko na pó dnia na Wol przedsibranej. By jednak czas,

kolo 1866- -1870 r. e majówka „od Larysza" lub „Barbary" wikszy efekt

robia, ni majówki gimnazyalne. Gimnazyalici przedewszystkiem rozbili

si na „nisze" i „wysze" gimnazyum, odrbnie odbywajce wycieczki,

nastpnie wysze klasy zaczy znowu mie wasne majówki i nie prze-

chodziy szeregami przez miasto — tymczasem karniejsza dziatwa nieletnia

stawiaa si w oznaczonym dniu z chorgiewkami i kolorowemi papiero-

wemi latarkami o godz. 9— 10 przed szko i wród dwików wojskowej

muzyki (której wówczas wolno to byo jeszcze) sza przez rynek i Bonia

na Wol. Po poudniu zamoniejsi rodzice przyjedali na Wol do dzieci,

inni gromadzili si o zmroku na wale za spalonym mostem, oczekujc

powrotu swych malców. Z daleka zabysn kolorowyw latarek, zaczy
dolatywa dwiki muzyki i piew naprzemian — nareszcie zjawia si po-

chód wesoych malców, witanych przez ojców i matki. aden nie chcia

jednak wystpi z szeregu, chyba który sabszy, lecz musia z parad doj
a do szkoy, a std dopiero do domu. Koszta ponosili nauczyciele i za-

moniejsi rodzice. Zakaz;anie muzykom wojskowym brania udziau w czasie

pochodu odebrao wietno tym majówkom ~ obecnie bez muzyki

18*
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i latarek, a czasem i bez chorgiewek odbywaj malcy skromn wy-

cieczk na Wol.
Majówki modziey szkól nowodworskich, do akademii zaliczanej,

doszy do najwikszego rozkwitu za Rzpitej krakowskiej, a w latach

1816— 1822 - jak opisuje . p. biskup lubelski X. Walenty Baranowski —
stay si niejako obyczajowym publicznym obrzdem.

Odpust Bielaski na Zielone wita, zwykle w rozkwicie wiosny

przypadajce, gromadzi liczne zastpy z Krakowa, a tem samem wielu

kramarzy, kuglarzy, przekupniów. Poczono odpust z zabaw i oba po-

poudnia Zielonych wit gromadz tysice wycieczkowiczów w miym
lasku Bielan i Skat Panieskich. W dzie ten ubierano gaziami bramy

domów i kraty okienne, podog wykadano tatarakiem.

Boe Ciao naleao do najwystawniejszych uroczystoci. Wczenie

ju polecano zamiecenie i uporzdkowanie ulic i rynku, ratusz ubierano

gaziami dbowemi. Jeeli król bawi w Krakowie, to oczywicie jemu

i jego dworowi pierwsze suyo miejsce. Mieszczanie wystpowali zbrojno

z muzyk, cechy z chorgwiami i kongregacya kupiecka, prowadzca du-

gie spory o pierwszestwo miejsca z cechami. Z wiey ratusznej przygry-

waa druga muzyka procesyi zoonej z niezliczonej iloci ksiy, bractw

w rozmaitych ubiorach, feretronów, chorgwi i tumów; w orszaku kadej

parafii jeden z bi;actwa dwiga kocio miedziany na plecach, w który bito

pakami, wywoujc guchy grzmot, wtórujcy hukowi strzelb.

W roku 1592 dnia 28 maja w Boe Ciao król chodzi za procesy

zamkow z wielkoci senatorów i innych panów okoo rynku. Odzie

i piechota królewska z knoty zapalonymi, których byo 400, po stronach

przy procesyi sza. Drabanci królewscy take po bokach z halabardami.

Nad Sakramentem nieli „velum" osoby zacne cztery, pierwszy Pretwic,

drugi Koniecpolski, starosta wieluski, trzeci Jazowiecki, starosta nia-

tyski, czwarty Czarnkowski, starosta pyzdrski. A Sakrament niós arcy-

biskup lwowski Solikowski. Muzyki wszdzie byo dosy. Nie chodzia

natenczas królowa stara, ani arcyksina z matk, ale z zamku wszyst-

kiemu naboestwu si przypatryway. Take i ci wszyscy, którzy z arcy-

ksina przyjechali, w gospodach swoich bdc, z okien si przypatrywali.

A gdy mijaa procesy koció I^anny Maryi w Rynku, trbacz Stanisawa

Stadnickiego wlaz na sam wierzch wiey kocioa tego i stan na gace

podle powietrznika, a ujwszy si go jedn rk, trbi gosem przyjemnym

ow pie; „Jesu dulcis memoria". Tame stal tak dugo, trbic rozmaite

pieni procesyi suce, a w sam zamek ju wchodzili. Zatem okrywszy
si kilkakro tacem koo drga elaznego, na którym powietrznik wisi,

a przytrbujc sobie, tu dopiero zlaz.

W oktaw Boego Ciaa harcujcy dzisiaj Konik zwierzyniecki,

przybywa do miasta dopiero od pocztku ubiegego wieku, po zburzeniu

murów miejskich. Bya to zdaje si zabawa cechowa (patrz str. 256),
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z któr póniej zwizano znan legend, odnoszc powstanie i<onii<a a
do napadów tatarskich z XIII wieku.

Obchód ten tak si dawniej odbywa; Po skoczonej procesyi na

Zwierzycu przybywao na dziedziniec klasztorny zgromadzenie wóczków
zwanych dzi rybakami, majc na swem czele jednego nioscego cechow
chorgiew, a obok niej dwóch starszych z berami i czterech czeladników

z maemi chorgiewkami. Po ich przybyciu wychodzia ksieni i inne zakon-

nice do okna, wtedy cechowi ustawiali si w kolo, nioscy chorgiew
w rodku czynit pokon chorgwi a potem rozpuszczon ponad ziemi
zakrela koo, robic róne obroty, przekonywajce o jego sile i zrcz-

noci. W tem po za bram dziedzica daje si sysze muzyka, na jej

J. Matejko: Ubiory w Polsce Król kurkowy w otoczeniu mieszczan w XVI w.

odgos udaj si ku bramie, a tu wpada na dziedziniec otoczony muzyk
jeden z wóczków po tatarsku ubrany z wielk buaw w rku, udajc

jakby jecha na dzielnym rumaku, a w istocie pieszo skaczcy, bo rumak

jego jest wypchany i zrcznie przystrojony, rozpoczyna harce ze zgroma-

dzonym ludem, napada na jednych i straszy wypchan sw buaw, a dru-

gich doprawdy ni uderza. Nakoniec wszyscy poprzedzeni od wojujcego

z ludem Tatara, zwanego przez lud konikiem, opuszczali klasztor, udajc

si na zabaw, na któr PP. Norbertanki dostarczay czstacyi.

Po zburzeniu murów miejskich zapuszcza si konik przed mieszka-

nie X. Biskupa, aby mu pokon odda, póniej rozpuszcza coraz dalej

zagony, a obecnie dociera do pó rynku ku uciesze dzieci i gawiedzi,

i pónym wieczorem wraca na Zwierzyniec, aby si po trudach wojennych

pokrzepi z towarzyszami i muzyk.
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W poniedziaek po oktawie Boego Ciata, rozpoczynaa si uroczy-

sto strzelania do kura „o królestwo". Z koniecznoci nabrania

wprawy do obrony miasta w razie potrzeby powsta obyczaj czcy przy-

jemne z poytecznem. Obowizek obrony miasta od samej lokacyi nalea

do obywateli, zapewne wic od pocztku istniaa w tym celu jaka orga-

nizacya, by moe jako cech lub bractwo, bo zwizki takie strzeleckie spo-

tykamy ju w kocu Xlii w. gdzieindziej. W tym czasie miaa ju wi-
dnica na lzku bractwo strzeleckie, którego ustaw zatwierdza ksi
Bolko w r. 1286. Sam ksi bywa na wiczeniach strzelców, strzelaj-

cych z uku „do ptaka zawieszonego na wysokiej erdzi", w jego obecnoci

rozdawano nagrody odznaczajcym si strzelcom, a ten który zdotal zbi

„ptaka" i strci go z erdzi, ju wówczas bywa ogaszany „królem

ptasim" ').

Nie przechoway si co do tego w Krakowie starsze nad wiek XV
zapiski — w aktach miejskich zapisano w r. 1487, e po za bram w. Mi-

koaja istnia Celstat, pod któremto mianem rozumiano miejsce wicze
w strzelaniu z uku, ale ju znacznie pierwej przed t dat, bo w r. 1445

spisano modzie rzemielnicz zdatn do strzelania, kademu z czonków

cechów polecono, aby si uzbroili z miejskiej zbrojowni w pancerze, tar-

cze, uki, rczn bro. Kady cech otrzyma do obrony baszt.

Na celstacie. ustawiano tarcz, wyobraajc wielkiego koguta. Kurem

albo Kurkiem zwanego, do którego pospolicie strzelano z uku, nawet

w epoce, gdy bro palna wesza w powszechne uycie. Celstat z fortyfi-

kacyi zewntrznych przeniesiono midzy mury otaczajce miasto „za furt

Mikoajsk" okoo r. 1569 i tam strzelnica (sagittaria) pozostaa do koca
XVIII wieku. Skadaa si z ogrodu, gospody bractwa, ze strzelnicy i gan-

ków, z których przypatrywano si strzelajcym. Widzowie, nazywani nie-

kiedy „arbitrami", oklaskiwali celnych strzelców. Ambroy Grabowski opi-

suje stan owej strzelnicy kolo r. 1810: „By to dugi a wazki ogród ci-

gncy si midzy murami... (od ulicy Mikoajskiej po dzisiejsz szko
w. Scholastyki w miejscu dzisiejszej alei). Wnijcie do niego znajdowao

si wewntrz furty Mikoajskiej po lewej rce wychodzc z miasta na We-

so... Zaraz po wnijciu sta may dziedziczyk, a w tym sta budynek

niewielki, o nizkim parterze i wchodzio si po schodach do sali, majcej

od strony pónocnej galery, z której odbywao si strzelanie do kurka

z drzewa wydótowanego, ustawionego na stupie w kocu ogrodu..."

Nagrod zapasów w strzelaniu byo obwoanie „królem" strcajcego

ostatni strzp z drewnianego kura za cel sucego. Zwycizc zwano

„królem kurkowym" lub „ptasim", „ptakowym" (detrusor galli, rex sa-

gittariorum). Midzy królami spotykamy nazwiska niemieckie, woskie i pol-

skie, ze wszystkich stanów, kupców, krawców, introligatorów, rkawicza-

') Maryaii Dubiecki: Towarzystwo strzeleckie krak. Kraków 1902.

Fr. Piekosinski: Prawa i przywileje krak.
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rzy, szklarzy i t. d. Znajdujemy w dawnych aktach wzmianki o „wtórym

królu kupieckim" i o „strzelcach do murzyna".

Król Zygmunt August darowa Bractwu strzeleckiemu w roku 1565

srebrnego ora, cenny wyrób zotniczy, noszony w czasie uroczystoci na

srebrnym acuchu przez „króla kurkowego", std nazwano tego ora

kurem i dotd tak jest nazywany. Jeeli król kurkowy byl niezamony,

oddawano mu tego srebrnego kura za porczeniem dwóch obywateli, gdy
kur uchodzi za wspólne nieocenne dobro miasta, nieraz te na potrzeby

miasta go zastawiano.

Uroczysto obwoania króla kurkowego, koczca trzydniowe

strzelanie „o królestwo", otoczon byta wietnoci niezwyk; odbywaa

si pospolicie w poniedziaek po oktawie Boego Ciaa. W dniu ostatniego

strzelania do kura o „królestwo", schodzio si cae Bractwo strzeleckie,

przedstawiciele wszystkich cechów z chorgwiami cechowemi w godzinach

porannych, do kocioa Maryackiego i po wysuchaniu mszy w. piewali

hymn o Duchu w., Veni Creator, poczem uroczysty korowód szed przez

ulic Mikoajsk na Celestat. Na czele pochodu kroczya muzyka haaliwa

z trb i kotów zoona. Za muzyk postpowali strzelcy oraz cala Kon-

fraternia strzelecka, otoczona przez róne cechy z chorgwiami i godami

swych bractw. Celniejsi strzelcy poprzedzali bezporednio króla kurkowego,

który na bogatym acuchu srebrnym niós na piersiach owego kura.

Dawniej mia kur jedno skrzydo podniesione, do którego królowie przy-

czepiali na pamitk medale i numizmaty, potem dorobiono i drugie skrzy-

do podniesione dla stworzenia miejsca na dalsze dowieszanie pamitek.

Dawniejsze medale zaginy, zachoway si dotd tylko póniejsze. Caa
posiado Celestatu, ganki, schody, przedsionki, galerye budynku strzel-

nicy przystrojone byy trofeami dawnych zwycizców. Ozdabiano ich ciany

i szczyty szcztkami tarcz, niegdy postrzelanych, rozbitych na drzazgi,

szcztkami kurów, muszkietami, lukami, kuszami, hakownicami uoonemi
kunsztownie; ozdabiano wreszcie mnóstwem dawnych nagród, t. zw. „klej-

notów". Na naczelnem miejscu strzelnicy zasiadaa starszyzna Konfraterni!

strzeleckiej, zoona z t. zw. „starszych szkoy strzeleckiej" lub jak nie-

kiedy mówiono „dyrektora" szkoy i dwunastu wybranych mów, czyli

„seniorów". Gdy wreszcie spadt ostatni strzp kura za cel sucego i ogo-

szono nazwisko szczliwego strzelca, król dawny skadajc godno w rce

tego nastpcy, zawiesza mu na szyi acuch z kurkiem i cae tumne zgro-

madzenie, otoczone mnóstwem ludu, poprzedzone muzyk, wród przed-

stawicieli cechów i chorgwi cechowych prowadzio nowego dostojnika

Konfraternii strzeleckiej do miasta.

W r. 1565 poleci król Zygmunt August take wiczenie si w strze-

laniu z dzia za Kazimierzem.

W w. XVI uchwalili rajcy pewne fundusze na strzelnic i nagrody,

a króla kurkowego uwolnili na rok od podatków miejskich, król Wady-



Intronizacya króla



V dzisiejszych czasach.
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saw IV w r. 1635 uwolni króla kurkowego od podatków publicznych,

ce, take na rok.

W r. 1617 ucliwaiia Rada krakowska dla zachty „do strzelby" da
10 grzywien co roku z funduszów miejskich starszym strzeleckim do roz-

dania w ten sposób: „Naprzód do kurka królewski zwanego, po wyjciu

i rozebraniu trafarów albo klejnotów, maj na pieprz obróci 4 zote,

a ten pieprz na trafary, póki kurka nie zbij, rozdzieli. Potym do kupie-

ckiego albo wtórego kurka, po rozebraniu przez strzelce trafarów (innych

nagród) take 4 zote na pieprz obróci i rozdzieli. Nakoniec od zbicia

kupieckiego kurka maj ostatek z tych 10 grzywien t. j. 8 zotych, temu,

kto go zbije da".

W r. 1645 przeznaczya rada 30 florenów rocznie bractwu strzele-

ckiemu „aby obywatele do obrony murów si ksztacili".

Epoka najazdu szwedzkiego w r. 1655 sprowadzia tak cikie czasy

dla bractwa strzeleckiego, i zniewolone byo cenne, staroytne godo Kon-

fraternii, kurka swego zastawi u rajcy miejskiego. Dra med. Franciszka

Roliskiego. W r. 1659 zblia si czas „strzelania o królestwo", a kurek

wci by w zastawie. Wówczas przypomnia ów rajca na sesyi rajców,

e kurek srebrny jest u niego zastawiony „we trzech tysicach zotych na

piln potrzeb miasta, prosz, abycie mnie waszmociowie zapat ob-

mylili". Kurek zosta wówczas wykupiony i oddany „PP. Strzelcom".

wiczenia z dziaami, tak niegdy tumne, cigajce cib widzów,

na pocztku XVII wieku ju si nie powtarzaj. Miasto stracio cz
swych dzia podczas najazdu szwedzkiego. Poprzestaj odtd strzelcy kra-

kowscy na ukach i strzelbach.

Uwietniano te jakie uroczystoci strzelaniem z dzia i modzierzy,

na co naprowadza list króla Jana III do Magistratu krakowskiego z r. 1687,

w którym pisze: „Nie bardzo to wdzicznie od Wiernoci Waszych przyj-

mujemy, kiedy od rónych osób odbieramy wiadomoci, e Wier. WW.
armaty miasta naszego w publicznej wadzy naszej zostajcej, na róne
akty poycza zwyklicie, z których w miecie naszem stolecznem strze-

lajc, nie tylko prywatne domy i kamienice ale te witynie Paskie,

take miejsca publiczne do ruiny przywodz i armat psuj. Co i dzieje

si przeciwko woli naszej tedy surowo Wier. WW zakazujemy,

abycie si ... nikomu na takie akty armaty publicznej poycza nie wayli

i w miecie z dziaek i módzieów strzela nikomu nie dozwalali".

Drugi najazd szwedzki w r. 1700 powoduje, e resztki dawnych uzbro-

je miejskich starej stolicy staj si upem nieprzyjació. Od r. 1707 prawie

do pocztku 1709 morowa zaraza zabraa znaczn cz ludnoci. Kur

by przez duszy czas w zastawie. W r. 1765 przywilej króla kurkowego

wolnoci od ce zosta orzeczeniem Komisyi skarbu Rzpitej uchylony,

w zamian za za to przeznaczono dla zbijajcego kurka coroczn nagrod
w iloci trzech tysicy zotych pol. Nagroda ta coroczna na mocy nowej
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ordynacyi miaa by wypacan Magistratowi, tctóry byf obowizany zuy-
wa „sum kurkow" — na potrzeby miasta.

Celestat zosta mocno zrujnowany podczas szturmu wojsk rosyjskich

do furty Mikoajskiej, w sierpniu 1768 r. Wreszcie doczekaa si stara

strzelnica, i moga w swych murach powita prawdziwego króla — nie-

stety ostatniego ju z królów Rzpitej, Stanisawa Augusta ,Dnia 18 czer-

wca 1787 uda si Najjan. Pan do starosty krakowskiego w Rynku na

ogldanie z miejsca tego cechów przechodzcych na plac do strzelania

kurka destynowany... Po obiedzie... król Jegomo wstpi na Celestat

dla przypatrzenia si strzelaniu mieszczan do kurka i tam przeszo go-

dzin strawi na przypatrywaniu si strzelaniu do kura, na rozpytywaniu

si króla kurkowego Qlixellego o szczegóy tyczce si bractwa, jego

przeszoci i teraniejszoci, na ogldaniu broni, z której strzelano". Osta-

tnim królem kurkowym by Stanisaw Pitkowski, pasztetnik, w r. 1793.

W r. 1794 zajy Kraków wadze pruskie, które wypaciy trzy tysice zp.

sumy kurkowej z poleceniem, aby ta suma na co poytecznego i na wy-

brukowanie ulicy Grodzkiej uyt bya. Po zajciu Krakowa przez Austry
w r. 1796 nie pozwolono na wznowienie dawnego bractwa strzeleckiego.

Ostatnim Starszym Bractwa by Wojciech Bartynowski, kupiec krakowski

(um. w r. 1839), w którego rku pozostay i przechoway si resztki pa-

mitek po dawnem Bractwie strzeleckiem a mianowicie : przywileje królów

i kur srebrny. Bartynowski wywióz je za Karpaty i na Wgrzech prze-

chowywa od chciwych doni zaborczych.

Po utworzeniu Rzeczypospolitej krakowskiej sprawa wznowienia

Bractwa strzeleckiego napotykaa dugo na trudnoci z powodu podejrzli-

woci rezydentów, wreszcie w r. 1833 zatwierdzi Senat Rzdzcy statut

Towarzystwa. Bartynowski oddal nowo wskrzeszonemu Towarzystwu wy-

ej wspomniane zabytki Szkoy strzeleckiej, przez niego od zagady oca-

lone, a mianowicie Zygmuntowskiego kurka srebrnego, piecz dawnej

Szkoy strzeleckiej na srebrze ryt i dwa na pergaminie pisane oryginalne

dyplomata, jeden od Zygmunta III, drugi od Wadysawa IV.

Miasto Kazimierz miao take swoje królestwo kurkowe a nawet

zachoway si o niem starsze od krakowskich autentyczne zapiski. 1 tak

Rada miejska Kazimierza uchwalia w r. 1541, e wspóobywatel strca-

jcy ptaka czyli kura w miejskiej strzelnicy bdzie wolnym od wszelkich

miejskich ciarów z wyjtkiem królewskich (pastwowych), przyznaa

dalej dwa achtie piwa na uczt strzelców, którzy maj strzela do kura

w 2 tygodnie po strzelaniu uczników krakowskich. Cech uczników ma
mie 4 starszych, dwóch z wyboru, z króla zeszorocznego i obecnego.

Król strcajcy ptaka otrzyma kop groszy, rkawice i sukno od miasta,

ale sam wedle monoci da na pamitk klejnot srebrny ').

') Fr Piekosiski: Prawa i przywileje 1, 501, 620, 627, 636.
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W roku 1562, gdy Micha Grób ali si, e ubi gow ptal\a, a nie

dano mu nagrody, starsi przedoyli radzie „gow rozupion i powie-

dzieli, i sztuka przez Michaa ubita nie jest gowa, ale nos, a ta trzaska

przez drugiego strzelca strcona jest prawie gow, dawajc na przykad,

i kiedy wszystkiego ptaka zbij, tylko maluka trzaska zostanie, tedy onym
strzelcom, którzy ptaka ubili nie mówi, aby (i) ptaka ubili, jedno onemu,

który trzask która zostaa zbije, a te za ten trafar który Micha mia,

dano mu insze klejnoty. Panowie rajce kazali: poniewa ten, który po tej

gowie pierwszy trafar mia, nie wszystkiej gowy zbi, tedy ten, który

ostatek ubi, jest bliszy przy klejnociech ku gowie nalecych".

W r. 1561 powstaa midzy cechami niezgoda, czy maj strzela do

ptaka, czy z hakownic do tarczy, wikszo owiadczya si, „i na obie-

dwie strzelbie chc strzela wedle starego zachowania".

W roku 1581 uchwalia Rada Kazimierska, e przywileje tego, który

strci ptaka przy strzelaniu z kuszy o królestwo, nie mog by nikomu
odstpowane. Z póniejszych czasów brak zapisków.

W wigili w. Jana Chrzciciela, po nieszporach, a czasem twardym

zmrokiem i po miastach i wsiach rozpalano spory ogie na ulicach, który

si zwa sobótk, przez który modzie obojej pci, najwicej atoli m-
skiej, skakaa. Ten zwyczaj atoli w rednich latach Augusta 111 ju by
konajcym, przy kocu za lat jego wcale usta.

Zwyczaj ludowy puszczania wianków ze wiatem na rzek przez

dziewczta, przeniesiono do Krakowa dopiero przed kilkudziesici laty,

ozdabiajc go piewami, muzyk, ogniami sztucznemi i t. p.

Dzie 1 1 wrzenia za czasów Wolnego Miasta obchodzono uroczycie,

jako rocznic nadania konstytucyi: rano pobudka orkiestry milicyi,

o 10-tej pochód z Senatu z muzyk i 3 kompaniami milicyi do kocioa
P. Maryi. O 5-tej po poudniu nastpowaa zabawa ludowa na plantach,

gdzie rozdawano w osobnym namiocie trunki, kiebasy, ser owczy i owoce.

O zmroku ognie sztuczne, iluminacya miasta i wiey maryackiej koczyy
uroczysto.

W par dni potem odpust w Mogile na Podniesienie Krzya w.
gromadzi Krakowian pod Mogi Wandy. W jesieni te najliczniej odby-

way si piewy wieczorne pod figurami i obrazami witych pod goem
niebem.

W adwencie dyli wierni tumami wród porannych ciemnoci,

rozjanionych tu i owdzie niesionemi latarkami, na roraty.

Dnia 6 grudnia obchodzono wito dzieci, w. Mikoaja. „Kocielny

posugacz, zachrystyan lub inny, ubiera si w aparat ksiy, infu ze

zotego papieru, w taki ornat lub kap, przyprawia sobie brod z lnu

i obchodzi domy, w których byy dzieci. Tym kaza mówi pacie i ob-

darza je rónymi drobiazgami, zoconemi jabkami, orzechami, piernikami,

a czasem i rózg pozacan, za co na boku przyjmowa mae honora-

ryum — a zwykle nakazywa dzieciom, aby byy grzeczne i t. p. W towa-
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rzystwie jego bywat anio, który za nim dary w koszyku nosi, a nawet

by i stary dziad lub póniej dyabel, który sta u drzwi, a by zbrojny

w wielki bat z powroza na kiju, którym doprawdy niekiedy oboy pia-

stunki i suce, jeli na takowe skarga zasza do w. Mikoaja".

Boe Narodzenie gromadzio rodzin i domowników przy uczcie

wigilijnej, która przecigaa si dugo w noc, aby o pónocy wprost z niej

uda si na msz pastersk. Podczas gdy Wielkanoc spdzano zwykle

w powaniejszym nastroju po smutnych wielkotygodniowych naboestwach,

Boe Narodzenie byo witem wesooci, bo sam Koció dopuci we-

soe kolendy do piewu kocielnego, adne te wito nie wywoao tylu

pieni, co Boe Narodzenie. Przyczyniy si do tego jaseka t. j. figu-

ralne przedstawienia sceny narodzenia Chrystusa z otoczeniem, z hodem
pastuszków i trzech królów. Jaseka powstay ju w Xlii w. W kociele

w. Andrzeja dochoway si figurki jasekowe najstarsze polskie z XIV w. ')

Z jaseek powstaa szopka, t. j. ruchome figurki z dyalogami i piew-

kami, wygaszanemi przez obnoszcych. Byo to zatrudnieniem aków
szkolnych, którzy byli wykonawcami, autorami i przedsibiorcami razem.

Ubodzy studenci zwykli byli w niedziel obchodzi po domach, czytajc

ewangieli, roznosili wod wicon do kropielnic w domach, na Trzy

Króle obchodzili z gwiazd owiecon z papieru olejnego, piewajc pie,
której by pocztek: Largum vesper (dobry wieczór, szczodry wieczór),

zbierajc przytem mae dary i z tego utrzymywali si jak mogli.

Gówne czci tekstu szopek dzi piewanych jak kolendy, ustpy

o mierci, Herodzie i dyable niewtpliwie sigaj dalekich czasów. W prze-

pisach miejskich z r. 1468 -jest zakaz dawania pienidzy kobietom, stu-

dentom, pisarzom, muzykantom, laziebnikom i aziebniczkom i wszystkim,

którzy si wócz ze piewem i maskami w Boe Narodzenie, wyjwszy
ksiom i dzwonnikom, którym ze zwyczaju si daje.

W X\'lll w. opisuje X. Kitowicz owoczesne jaseka: bya wic
osóbka pana Jezusa, a na boku Marya i Józef, stojcy przy kolebce,

w postaci nachylonej, affekt natonego kochania i podziwienia wyraa-

jcej. W górze szopki... aniokowie unoszcy si na skrzydach, jakoby

piewajcy: Gloria in exelsis Deo. To dopiero w niejakiej odlegoci

jednego od drugiego pasterze padajcy na kolana przed narodzon dzie-

cin, ofiarujc mu dary swoje, ten baranka, ów kol ; dalej za szop po

obu stronach pastuszkowie i wieniacy, jedni pascy trzody owiec i byda,

inni picy, inni do szopy spieszcy, dwigajc na ramionach barany,

kozy, midzy któremi osóbki rozmaity stan ludzi i ich zabawy wyraaj:
panów w karetach jadcych, szlacht i mieszczan pieszo idcych, chopów
na targ wM'ozcych drwa, zboe i siano, prowadzcych woy, orzcych

pugami, sprzedajcych chleby, niewiasty dojce krowy, ydów róne towary

do sprzedania na rku trzymajcych i tym podobne akcye ludzkie. Gdy

') Julian Pagaczewski: Jaseka krakowskie (Rocznik krak. T. V).
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nastpio wito Trzech Królów, przystawiano do tych jaseek osóbki

pomienionych witych klczcych ... i ofiarujcych mu zoto, myrrh
i kadzido, a za nimi orszaki ich dworzan... laufrów, masztalerzów pro-

wadzcych konie pod bogatemi siedzeniami, sloniów i wielbdów. To
dopiero wojska rozmaitego gatunku : jezdne, piesze, murzyskie i biaych

ludzi hufce, namioty porozbijane, nakoniec przez imaginacy regimenta

uszykowane polskiej gwardyi, pruskie, rosyjskie, armaty, chorgwie jezdne

hussarskie, pancerne, uaskie, kozackie, rajtarskie i wgierskie i inne

rozmaite. Na takie jaseka sadzili si jedni na drugich, najbardziej zakon-

nicy. Celowali za nad innych wielkoci i ksztatnoci Kapucyni; a gdy

te jaseka rok rocznie w jednakowej postaci wystawiane jako martwe

posgi nie wzniecay w ludziach stygncej ciekawoci, przeto Reformaci,

Bernardyni i Franciszkanie dla wikszego powabu ludu dla swoich kocio-

ów, jasekom przydali ruchawoci, midzy osóbki stojce mieszajc chwi-

lami ruchome, które przez szpary w rusztowaniu na ten koniec zrobio-

nem, wytykajc na widok braciszkowie zakonni lub inni posugacze kla-

sztorni, rozmaite figle niemi wyrabiali. Tam yd wytrzsa futrem, poka-

zujc go z obu stron, jakby do sprzedania; drugi yd mu je krad, std

kótnia wielka, a yd skrzywdzony pokaza si z onierzami i instygna-

torem, biorcych pod wart zodzieja. Gdy taka scena znikna pokazaa

si druga, naprzyklad: chopów pijanych bijcych si, albo szynkarka ta-

cujca z kawalerem, albo mier z dyabem naprzód tacujca, a potem

si bijce z sob i w bitwie znikajce. To znowu mustrujcy si onierze,

tracze drzewo trzcy i inne tym podobne ludzkie akcye, do wyraenia

atwiejsze, które to fraszki dziecinne tak si ludowi prostemu i modziey
podobay, e kocioy napenione byway spektatorem, podnoszcym si

na awki i na otarze wacym; a gdy ta zgraja toczc si i przemy-

kajc jedna przed drug zbliya si na met zaoon do jaseek; wypa-

da z pod rusztowania, na którem stay jaseka, jaki suga kocielny z pr-

tem i kropic nim ywo bliej nawinionych, now czyni reprezentacy

spektatorowi, daleko mieszniejsz od akcyj jasekowych Dla czego

gdy takowe reprezentacye doszy do nieprzyzwoitoci, ksi Teodor Czar-

toryski biskup poznaski zakaza ich; pozwoli tylko wystawia nieruchawe,

zwizek z tajemnic Narodzenia Paskiego majce. Po których zakazie

jaseka powszedniejc coraz bardziej, w jednych kocioach zdrobniay,

a w drugich zostay zaniechane".



ROZDZIA XIV.

Zabytki budownictwa epoki romaskiej — krypta w. Leonarda, kocioy w. Woj-
ciecha i w. Andrzeja — portal na Zwierzycu i u Dominikanów -- budownictwo

ceglane — kocioy Dominikanów i Franciszkanów — architekci zakonni — pocztki

gotyku - kocioy gotyckie XIV wieku, P. Maryi, w Trójcy, Katedra — cechy cha-

rakterystyczne — rozszerzenie si budownictwa na cele wieckie — sala domu het-

maskiego - zabytki gotyckie XV wieku - kruchta kocioa w. Katarzyny, koció
w. Krzya - kaplice — kollegium Jagielloskie — epoka odrodzenia — paac na

Wawelu i kaplica Zygmuntowska — koció w. Piotra i Pawa — barok, sztukator-

stwo — konserwacya zabytków - budownictwo nowszych czasów.

Z pierwszymi duchownymi i ich nastpcami zawitay do Polski po-

cztki kultury, jaka si wczeniej na poudniu i zachodzie rozwina,

przedewszystkiem pismo i budownictwo, za niem rzebiarstwo i malarstwo,

które a do XVI w. byy u nas niemal wycznie na usugach Kocioa.
Budynki kocielne dugo, bo a w gb XIII w., byy jedynemi murowa-

nemi budowlami i to bardzo skromnemi, po paru wiekach wic z rozwo-

jem sztuki budowlanej, pierwotne te skromne kocióki powikszano i prze-

rabiano, tak, e z najdawniejszych budowli zostay czsto ledwo reszty

w fundamentach lub parterze, gdzie ich dopiero oko znawcy dzi odkrywa.

Z najstarszej budowli katedry na Wawelu (str. 15) zostay reszty pod ka-

plic Wazów i krypta w. Leonarda (ryc. str. 3S). Jest ona budowl
okazalsz o 3 nawach równej wysokoci, przedzielonych kolumnami dwi-

gajcemi sklepienie podzielone gurtami na 12 pól. Od zachodu apsyda

zasklepiona w równej wysokoci z krypt. Kapitele kolumn maj charakte-

rystyczny ksztat kostek o zaokrglonych rogach ; bazy attyckie z abkami
na rogach. We wschodni cian krypty wmurowano znaleziony fragment

nadproa pierwotnej katedry, z potworem bazyliszkowym pasko wy-

kutym (ryc. na str. 19). Budow musia prowadzi budowniczy z zachodu

dobrze z formami obeznany, ho zachowane szcztki odpowiadaj tym

formom.

W kociele w. Jana') caa pierwotna cz romariska jest ukryta

pod brukiem, podobnie u w. Floryana i w. Marcina, mao wicej nad

poziom wygldaj romaskie mury w. Mikoaja, w. Salwatora

') Zygm Hendel, Feliks Kopera: Resztki murciw romaskich ko.iLiota w. Jaii.i.

Rocznik krak. T IX
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i w. Norberta na Zwierzycu. Wicej pozostaoci okazuje kocióek
w. Wojciecha (ryc. str. 112). Pozosta w nim prawie cay pierwotny

mur kamienny, obok tczy odkryy si w murze dwie nye kamienne,

jakby mae absydy, od poudnia reszta portalu, od wsciodu okienko

w pierwotnej formie — po podniesieniu si poziomu rynku, podniesiono

posadzk, a za to nadmurowano kocióek w gór i przykryto kopu.
Pierwotne ciany wznosz si nad ziemi do wysokoci okoo 3 m,

reszta za a do góry pod gzyms jest nadmurowaniem XVl w. dla zy-

skania podstawy wzniolejszej pod kopu. Postrzpane silnie zakoczenia

u wierzchu dawniejszych cian wskazuj, e koció pierwotny przed wie-

kami jaki czas pustk sta, zanim zabrano si do przebudowy. By moe,
e poar zniszczy ciany, i runy filary midzyokienne nawy gównej,

bo ladów okien w nawie nie mona ju dostrzedz. Pod ziemi u spodu

portalu odnalazy si kamienie progów ').

Z zewntrznej fizyonomii kocioa romaskiego najwicej zachowa

koció w. Andrzeja (rok okoo 1100 — ryc. str. 76). Dzieli si

on na trzy nawy, nad bocznemi niszemi i midzy wieami mia em-

pory, loe, do których wejcie dochowao si w wiey pónocnej. Do-

chowao si te pierwotne sklepienie romaskie, oraz zewntrz charakte-

rystyczne „blinie" okienka górne w wiey, przedzielone supkami roma-
skimi. Koció ten by obronny, otoczony murem, z oknami wysoko nad

poziom wzniesionemi").

Dochowane w powyej omówionych budowlach reszty daj wyobra-

enie o stylu pierwszych budowli Krakowa. Jest to styl panujcy wów-

czas na Zachodzie, romaski. Technika budowy tej epoki jest tak charakte-

rystyczn, e czsto sam widok kawaka muru pozwala odnie j do

waciwego jej czasu : mury z kamieni obrobionych, miarowo kadzionych

warstwami, a w czciach wybitniejszych, jak w naronikach, przy portalu

lub w czciach konstrukcyjnych nad portalem i oknami, z kamieni sta-

ranniej obrabianych, otwory na okna i wejcia mae. Kapitele i nadproa

(ryc. str. 19) s pierwszemi próbami rzeby. W kociele Norbertanek
na Zwierzycu dochowa si ozdobny portal romaski''), drugi od-

kry si w murach kruganków klasztoru Dominikaskiego. Portal

ten wykonany z piaskowca, zamknity jest pókolem a profilowany jest

we fryzy, óbki i waki. Klucz uku, cz fryzu i kapitele supków deko-

rowane s ornamentem zygzakowatym lub plecionk.

Z pocztkiem Xl 11 w. wchodzi w uycie cega naprzemian z ka-

mieniem uywana. Presbyteryum kocioa w. Trójcy (Dominikanów)

naley do budowli ceglanych romaskiej epoki. Zbudowane we formie

wyduonego prostokta, zamknite od wschodu cian prostoktnie. lady

') W. uszczkiewicz w Spraw kom. Iiist. sztuki.

^) Tame
•') Tame. Portal romaski Xlii w.
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pierwotnego sklepienia widoczne s w spuszczajcych si po cianach

wieloktnych supkach. Rozpierao si ono znacznie niej, jak to wida

z zewntrz na fryzie zdobnym z cegy prasowanej w arkadki, i na tczy

kocioa wewntrz, gdzie gzymsy kamienne romaskich okrojów. Jedno

z okien za wielkim otarzem pozostao okrgloukie. Szkarp pierwotnie

nie byo zupenie, a dzisiejsze s w XV w. przymurowane, gdy koció

Resztki murów romaskich w kociele Dominikaskim.

W Stylu gotyckim podwyszono i przerobiono, jak to najwyraniej okazuje

miejscami odkryty powyszy fryz. „Rysunek fryzu tego, który obiega w trój-

kt u szczytu (podobnie jak na dochowanym pónocnym szczycie kocioa

Franciszkanów) podwyszonego i zazbionego w XV wieku, jest bardzo

piknym, z wybitn cech romask, ukadanym jest z kawaków, na któ-

rych motywa czciowo s odgniatane w formie" '). Koció ten posiada

') W. uszczkiewicz: Zabytki sztuk pikii. Krakowa. Kraków 1872.

A'. Hkow.iki. Uzieje Krakowa. 19
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od wschodu krypt, której sklepienie zniszczono niestety przy budowie

obecnego wielkiego otarza.

Do tej epoki naley rodkowa cz kocioa w. Franciszka na prze-

ciciu si naw, nad którem bya pierwotnie wiea, która w r. 1465 runa ').

Budowle Xi w. byy bardzo rzadkie, zawdziczay powstanie prawdo-

podobnie usiowaniom biskupa, panujcego i magnatów, architektem by
zapewne umylnie sprowadzany z zagranicy Benedyktyn. Budowie muro-

wane dla celów nie kocielnych byy a prawie po koniec Xlii w. rzad-

koci. We wschodnio-pónocnej czci paacu na Wawelu jest maa po-

zostao muru romaskiego. W Sukiennicach, budowanych po roku 1257,

dzisiejsze piwnice s pierwotnymi murowanymi kramami '-).

Od w. XIII przewany wpyw na architektur nasz wywieraj zakony'):

Dokonane w XII i XIII w. fundacye klasztorów w Polsce zaliczy wypada

do bardzo wybitnych faktów w historyi naszej architektury. Zakadanie

nowego klasztoru — to zetknicie si ze sztuk Zachodu, — nowy kla-

sztor ciga w te strony pewn liczb cudzoziemców, a wpywy ognisk

artystycznych przenosz si do nas. O ile tacy Cystersi francuscy pocho-

dzeniem swem przynosz architektur romask w fazie przejciowej, o tyle

mog nastpnie zjawiajce si zakony obezna nas z dalszym rozwojem

w kierunku ku gotycyzmowi i sprowadzi w kocu gotycyzm. Wspócze-

nie wystpuje zakon kaznodziejski Dominikanów ze w. Jackiem z budo-

wami na nowy sposób stawianemi, a w kocu t. j. dobrze w drugiej

poowie XIII w. ebrzcy zakon Franciszkaski. Z Cystersk architektur

pocztku XIII w. stosunki artystyczne i konstrukcyjne zmieniaj si naraz.

Powstaj kocioy o rozmiarach znacznie wikszych, z przestronnem, ma-

lowniczem rozczonkowanem wntrzem, nawa poprzeczna staje si konie-

cznoci, wiee, krypty i absydy odpadaj, bo tego nie zna obyczaj cysterski.

Kocioy nietylko e s sklepione, ale sklepienia te przyjmuj za zasad

uk zamany, t. zw. ostrouk, bdcy zdobycz konstrukcyjn, z gurtami

i ebrami swemi, którym odpowiada na cianach cay aparat romaskich

dinstów i ozdób tego stylu. Ten sam stosunek przedstawiaj okanoci
klasztorne, kapitularze i refektarze, doem u cian romanizm, gór u skle-

pienia ostrouk. Konstrukcya jest tu wic now, nieznan, pojawiajc si

z Cystersami jako ukoczony produkt waniejszych na Zachodzie ognisk.

Wano naszych zabytków cysterskich podnosi wtek, z którego one s
zbudowane t. j. kamie ciosowy w ukadzie i rozmiarach, które Francuzi

zowi „grand appareil". Byo i to rzecz now, gdy przed XIII w. w zna-

cznej czci Polski wtkiem budowli kocielnych s granitowe kostki na

poy obrobione, otrzymane z bloków eratycznych, a w okolicach Krakowa

wapie muszlowy lub piaskowiec, w formie drobnego ciosu (petit appareil)

') J.
Muczkowski: Koció w. Franciszka (Bibl. krak. Nr 19).

) Wad. uszczkiewicz: Dawni architekci Sukiennic Kraków 1879 — Sukien-

nice (Bib! krak. Nr. 11).

') Tene. Arcliitekci zakonni XIII w. w Polsce. Kraków 1886
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ukadany w nieregularnej wysokoci szychty. Za takim wtkiem idzie

skromno aparatu form artystycznych w romanizmie naszym Xli wieku,

a potrzeba posugiwania sit; kosztowniejszym materyatem ogranicza zdob-

no do portali. Std opónienie budowli klasztornych a w wiek XIII,

Wnt;trze kocioa Maryackiego.

bo Stosowny dla nich cios znajdywa si nieraz daleko i komunikacy

dopiero urzdza pierwej naleao.

Z ogniska budownictwa ceglanego redniowiecznego t. j. z Lombar-

dyi, jak przypuszcza mona z wielu wzgldów, przysza w uycie cega

do Maopolski, a to przez Dominikanów. W drugiej polowie wspomnia-

19*
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nego stulecia zjawia si w Polsce zakon w. Franciszka i budzi si nowa
czynno budownicza. Zabytki architektury franciszkaskiej zachoway co
z planu cysterskich, ale prezbyteryum wyduyo si niezwykle, urosy
przestrzenie przodkowe dla kaza, a za wzorem Assyu przysza tu nawa
poprzeczna, wntrze stao si wzniolejsze. Budowy to ceglane, z uyciem
kamienia ciosanego dla aparatu form zdobnych, z organizmem sklepie-

niowym ostroukowym. Kocioy Franciszkaskie przynosz wiadomoci,

Boczna naw.i kocioa Maryackie^o.

jak stopniowo wyksztacay si u nas gotyckie motywa. W krakowskim

kociele Franciszkaskim widzimy wprowadzenie posugiwania si wydu-
onymi otworami okien z motywami pikna ostroukowego stylu. Docho-
way si dwa pierwotne zamurowane okna w prezbyteryum. S dwupolowe
z bogatem rozetowaniem kamiennem, z uyciem geometrycznego orna-

mentu, trój i czworolicia, zakrelonego profilem lasek, bez uycia t. zw.

nosów. Jest to najstarszy zabytek gotycyzmu w Polsce w zastosowaniu

do kocielnych okien rozetowania, któremu odpowiadaj stare okna go-

tyckiej przebudowy kocioa Dominikaskiego w Krakowie.



293

W drugiej poowie XIII w. wzmaga si ludno i zamono Kra-

kowa, nawizuj si trwalsze stosunki handlowe z Zachodem, a z nimi

podnosi si kultura i rosn wymagania, za czem zaczyna si ywszy ruch

budowlany, przypadajcy ju na epok stylu gotyckiego. Mieszczastwo
pragnie zastpi skromny, moe drewniany wówczas, koció swój para-

fialny P. Maryi (ryc. str. 235) — do którego w r. 1226 przeniós biskup

Iwo parafi z kocioa w. Trójcy, oddanego Dominikanom —
i przyst-

Wntrze kocioa w. Krzya.

puje do budowy okazaej wityni '), która to budowa, jak zwykle dawniej,

trwaa przeszo wiek, czyli budowano koció czciami po kolei oddajc
je do uytku. Najstarsz czci jest cz przodkowa z dolnemi partyami

wie, które zbudowano koo r. 1300 -). Budowa trwa dalej równoczenie
z przebudow kocioa w. Trójcy — i one staj si wzorem dla budowy

') X. Zdzisaw Bartkiewicz: Przyczynek do liistoryi kocioa P Maryi. Przegld
pow T. XXIX.

') Tad. Wojciechowski; Koció kat. w Krakowie. Str. 230-231.



294

kocioów gotyckich krakowskich. Cech ich charakterystyczn jest uycie
materyalu przewanie ceglanego z dodaniem kamienia w waniejszych cz-
ciach, unikanie luków przypornych zewntrznych, majcych podpiera

cian magistraln nawy gównej przeciw parciu sklepienia — luków zata-

czanych w gotyckich katedrach Zachodu nad nawami bocznemi. Zamiast

tej konstrukcyi przyjto we wszystkich gotyckich kocioach Krakowa

i wielu innych miast polskich, inn, mianowicie wprowadzono szkarpy we
wntrzu przy gównych filarach po stronie naw bocznych, czyli zgrubiono

filary od strony tyche naw, przeciwnej wanie parciu sklepienia, przez

co osignito ten sam skutek, t. j. zmoenie odpornoci cian gównych
przeciw cinieniu sklepienia, a unikniono budowy uków podpierajcych

zewntrznych, kosztownych i naraonych na wpywy atmosferyczne ').

Wszystkie okazuj pewne podobiestwo w planie: s to witynie trój-

nawowe, z bocznemi nawami niszemi, dochodzcemi tylko do tczy;

prezbyteryum wyduone, zamknite trzema lub picioma cianami wielo-

boku (Dominikaski zatrzyma w przebudowie zamknicie prezbyteryum

prost cian, pochodzc jeszcze z pierwotnej budowli romaskiej), wy-

konane z cegy z uyciem kamienia do czci wanych konstrukcyjnie, jak

na supy, arkady, gurty, ebra sklepienne i gzemsy, oraz do czci deko-

racyjnych, rzebionych obramie, portali, maswerków, fiali i t. d. We
wszystkich uyto -zgrubienia filarów nawy gównej od strony bocznych.

Gdzie niema naw bocznych, jak przy prezbyteryach, tam szkarpy biegn

wzdu cian a do fundamentów.

Prezbyteryum kocioa P. Maryi zamknite jest trzema cianami omio-
boku. Zczono je z dawnemi wieami naw gówn przed 1396 r. Szkarpy

prezbyteryum zakoczone bogato rzebionemi iglicami, pod dachem ma
gzems kamienny ze wspornikami, pokrytymi rzeb, wskazujcymi, e
dwigay one niegdy, lub wedug planu architekta dwiga miay, balu-

strad wokoo dachu. W zwornikach okien ozdobne rzeby kamienne.

Pocztek rodzenia si luków okien zaznaczony paskiem rolinnej orna-

mentacyi. Wewntrz pod oknami ozdobne tryforya, pasko wykonane na

cianie. Wynioso sklepienia nad poziom jest bardzo znaczna, bo 28 me-

trów. Nawa gówna mniej ozdobnie wykonana. Sklepienie, po zwaleniu

si dawnego, pochodzi z poowy XV w. Mury dwigajce je s oparte na

arkadach, oddzielajcych nawy boczne; powyej arkad gzems, nad nim

wysokie okna ponad nawami bocznemi. Zewntrz szkarpy nawy pokryte

skromnemi kamiennemi spawami bez pinakli. Nawy ioczne miay pier-

wotnie wielkie okna naprzeciw arkad, które nastpnie przeduono a do

posadzki, tworzc z nich portale do przybudowanych potem symetrycznie

kaplic bocznych. Pierwotnego architekta nie znamy. Sklepienie nawy gó-

') W. uszczkiewicz: Zabytki sztuk piknych Krakowa.

A. Essenwein: Die mittelalterl Kunstdenkmale der Stadt Krakau. Niirnberg 1861.

Jan Zubrzycki: Krak. szkoa architekton. XIV w Rocznik krak. T. 11
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wnej w roku 1395 budowa Werner z Pragi, a po zwaleniu si odbudowa
je w r. 1442 Czipsar, z ssiedniego Kazimierza. Zewntrzny porta! pier-

wotny zastpiono potem czarnym marmurowym w epoce baroi<u i zakryto

krucht. ciany boczne z dou zasonite póniejszemi kaplicami, skarb-

cem i przybudówkami na aparaty kocielne. Wiee do pitego pitra równe,

zostay w XV wieku nadbudowane nierówno : wysza, pocignita jeszcze

o dwa pitra w czworoboku, przechodzi nastpnie w omiobok, który

wieczy hem, niezwykle oryginalny i zdobny, o 16 wieyczkaci z pira-

mid w porodku. Budowa tego hemu przypada na r. 1478, t. j. na czas

kiedy Wit Stwosz tworzy wspaniay wielki otarz tego kocioa: przy-

Kruclita ko.ciola w. Katarzyny.

puszcza wic mona, e ten sam artysta poda projekt uwieczenia wiey

(ryc. str. 81). Wie nisz pokryto kopulasto w XVI w. Wntrze sprawia

niedajce si opisa wraenie : wysoka przestrze napeniona kolorowem

wiatem, przepuszczanem przez staroytne z XIV i XV w. jeszcze pocho-

dzce witrae okien, amicem si na zocistym tryptyku Stwosza, uzupe-

nione bogat polichromi, wykonan wedug wzorów Jana Matejki, przykuwa

oko do siebie i budzi nastrój uwielbienia, zwaszcza wobec staroytnych

pomników, herbów i gode, splatajcych ca history miasta w malowni-

cz cao.
W kociele Dominikaskim dobudowano w XIV w. w podobny

sposób naw gówn z niszemi bocznemi nawami, tylko o skromniejszych
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wymiarach, a nawy te po poarze z r. 1850 prawie z gruntu na nowo
postawiono; ocala tylko wspaniay rzebiony portal gówny, niestety znowu

w r. 1880 zaciemniony fataln kructit.

Na Kazimierzu powstaj w XIV w. okazae kocioy — w. Kata-

rzyny') (1342) i Boego Ciaa (1347). Pierwszy z nich, mimo, e
dugie lata sta ruin, zrestaurowany, zachowa si w pierwotnej czystoci

stylowej. Sklepienie nawy gównej, spade skutkiem trzsienia ziemi, zast-

piono drewnianem, naladujcem do niepoznania murowane. Prezbyteryum

Katedra od strony zachodniej.

zamknite piciu cianami dwunastoboku, opite szkarpami, z bogato rze-

bionemi iglicami; okna, czciowo z dou zamurowane, czekaj jeszcze

odnowienia. Epoka baroku oszczdzia tu swoich przeróbek i ozdób,

a dziki temu koció ten ze wszystkich krakowskich gotyckich sprawia

najbardziej redniowieczne wraenie. Po przeciwnej stronie Kazimierza

zaczto w par lat po rozpoczciu kocioa w. Katarzyny stawia koció
parafialny Boego Ciaa'-). Prezbyteryum skoczono w latach 1385— 1389,

') w. uszczkiewicz: Koció w Katarzyny (BibI krak 8).

') Tene: Koció Boego Ciaa (Bibl. krak. 5)
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naw gówn, przodkow z bocznemi, skoczono okoo r. 1404. Koció
ten (ryc. str. 239) ocala równie od zbyt licznych przybudówek z zewntrz,

wntrze jednak zepsute w epoce baroka, zwaszcza przez drewniane osza-

lowanie filarów. Wymiary ma znacznie zblione do poprzednio wymienio-

nych kocioów gotyckich, a technik i planem zblia si zupenie do nich.

Budowniczym by Czipsar, Kazimierzanin. Zamierzono dwie wiee fron-

towe, ale doprowadzono je tylko do pierwszego pitra; pónocn doko-
czono w XVI w. — Wspóczenie staje koció w. Barbary, wsunity

Katedra od strony poudniowej.

w gb placyku z prawej strony kocioa Maryackiego, zmieniony dzi

do niepoznania. Szkarpa w rodku frontowej facyaty wskazuje, e tu

wspierao si pierwotne sklepienie, czyli, e koció musia by t. zw.

hallowym, o dwóch równo-wysokich nawach, ze sklepieniem wspartem

na filarach w rodku stojcych.

Do innego typu naley w latach 1322— 1346 z gruntu przebudo-

wana Katedra na Wawelu. Materya tu kosztowniejszy, bo front

i wntrze ciosem wyoone, ale miejscami uywano i cegy. Plan kocioa
take odmienny, bo boczne nawy nie kocz si przy prezbyteryum, lecz
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zakrcaj po za nie i cz si z sob, tworzc naw obiegajc dookoa
naw gówn (ambit); jedyny to przykad tego rodzaju budowy w Kra-

kowie. T naw obiegajc podwyszy przez podniesienie sklepienia biskup

ubieski w r. 1712, poczwszy od transseptu ku wsciodowi, przez co

wprawdzie uczyni j janiejsz, atoli przyciemni przez to naw gówn,
której okna pierwej ponad bocznemi nawami czerpay wiato wprost

z przestworza. Aby uzyska nieco wicej wiata do nawy gównej z pod-

wyszonycti naw bocznych, wyrbano maswerki w prezbyteryum, zapewne

niszczc i witrae, które w nicti musiay si mieci. Z naw obiegajcycli

wida byo wntrze prezby-

teryum przez wiekie arkady,

nawet mimo postawienia
w dwóch arkadach najbli-

szych wielkiego otarza sar-

kofagów -okietka i Kazimie-

rza W. Potem przybyy do-

piero wysokie zapiecki stal,

a wreszcie murki z epitafiami,

przez co prezbyteryum za-

mkno si w jaki wewn-
trzny koció, obwarowany
w arkadach stallami, murka-

mi, drzwiczkami i kratami.

Nieregularno w nawie po-

przecznej, okoo wiey zega-

rowej i kapitularza, wskazuj
mury dawnej romaskiej ka-

tedry, które przejto do prze-

budowy. Filary dwigajce
sklepienia s wedug systemu

krakowskich kocioów zgru-

bione od strony naw bocznych,

dla uniknicia zewntrznych

uków przypornych. Na zwornikach ostroukowego sklepienia w prezby-

teryum wykuto postaci : w. Salwatora (Chrystusa), pod którego wezwa-

niem staa pierwotna katedra i którego posta bya i jest dotd w wiel-

kim otarzu ; w. Wacawa, któremu katedr potem dedykowano, i w. Sta-

nisawa, jako witego patrona, czczonego w tej katedrze od XIII wieku.

Sklepienie jest krzyowe o czterech trójktnych polach; tylko nad wielkim

otarzem, gdzie ciana podzielona jest na dwa pola dwoma oknami, roz-

chodzi si sklepienie od rodka ciany tylnej palmowo na 10 pól, tworzc
w planie pó gwiazdy, podobnie jak w tylnej kaplicy (Ciborium). Ponie-

wa boczne okna nawy gównej nie mogy schodzi zbyt nisko, bo tra-

fiay na przestrze zajt zewntrz przez poddasze naw bocznych, przeto

Portal kocioa w. Katarzyny.
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ii! V

I
':

przestrze t wypeniono rodzajem poczenia tryforyów z motywami

okien. ebra zbiegajce ze sklepienia ponad cztery rodkowe filary, prze-

rywaj si nagle, tworzc nisze, w których stoj posgi (z pracowni Wita

Stwosza w XV w. dodane), wsparte na sukach, z baldachami nad gow,
przechodzcemi w ebra sklepienne. Alaswerki w oknach pochodz prze-

wanie z póniejszych czasów, tylko dwunastoboczne okno we frontowej

facyacie powtórzone wedug dawnego wzoru XIV w.

Równoczenie powstay dokoa kaplice, zachowujc czci murów
dawnej katedry w okolicy kaplicy Wazów i wiey srebrnych dzwonów ').

W wieach zegarowej i przeciw-

legej wiey „srebrnych dzwo-

nów" zrobiono w parterze w w ie-

ku XV kaplice. W tyme wieku

dobudowano gotycki skarbiec od

pónocy.

ywy ruch budowlany wie-

ku XIV nie ograniczy si tylko

do kocioów. Obok kocioów
klasztornych powznoszono w tym

czasie i same klasztory, ka-

dy wedug obyczaju zakonu,

a drobne zmiany pojawiaj si
tylko z powodu szczególnych

warunków miejsca budowy. .\'\aj

wic klasztory nasze : Domini-

kaski , Franciszkaski , Augu-

styanów kruganek czyli jasny

korytarz — obiegajcy czterema

ramionami dziedziniec czworo-

ktny, w ogródek (wirydarz) za-

mieniony — kapitularz, czyli sal

obrad, refektarz czyli jadalni,

dormitarz czyli sal sypialn.

Cao otacza mur; z frontu u boku kocioa ile monoci furta klasztorna

z cel klucznika; w gbi kuchnia, spiarnia, skady i t. p. W póniejszych

czasach skasowano dormitarze i pobudowano nad krugankiem cele. Kru-
ganki Augustyanów przy kociele w. Katarzyny maj liczne obrazy cienne.

Dominikaskie syn z licznych nagrobków, zwaszcza uczonych od XVI w..

Franciszkaskie z galeryi portretów biskupów krakowskich, a w ostatnim

czasie odkryto w nich pod zawieszonymi obrazami zakryte freski wielkiej

wartoci archeologicznej. — Murowanie rozszerza si na budynki nie-

kocielne. Przedewszystkiem na Wawelu, gdzie prócz bramy, wiey

Port.ll kriiclity w kociele w Katarzyny.

') T. Wojciechowski: Koció katedralny w Krakowie.
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a moe nieco i murów, byo w XIII w. mieszkanie ksice jeszcze dre-

wniane, wznieli okietek i Kazimierz W. murowane budynki mieszkalne.

Z tych czasów dochowaa si dobrze w pónocnym trakcie paacu królew-

skiego izba gotycka ze sklepieniem wspartem na jednym filarze. W par-

terze traktu pónocnego zna nadto z przeróbek pozostaoci budowli,

zdaje si z XIV w., a podobnie w czworoktnej „Lubrance" od strony

wschodniej. W miecie spotykamy w zapiskach najstarszych ksig w r. 1300

mur miejski, r. 1302 piwnica murowana, 1306 kamienica Rusina, druga
Gerarda przyrynku, 1308 kamienica Dytrycha, 1309 kamienica tego, moe
inna, 1310 kamienica Frydryka z Olkusza na ulicy Kaznodziejów (Stolar-

skiej), wdowy Niklasa, 1311 piwnica murowana, 1312 kamienica Witka,

1313 dom murowany braci Mogilskich, 1314 kamienica Konrada na rynku

i Piotra wójta Lelowskiego na Rynku, 1315 kamienica Jakóba krawca,

1316 kamienica Bertolda na ulicy Grodzkiej i Hernamana na ulicy Brackiej,

1317 synów Gerharda na rynku i narona ulicy Sawkowskiej Ludwika,

1318 kamienica Witka na rogu Floryaskiej, 1319 Teodryka, 1310 Fry-

dryka Piotra i t. d. Jeeli wic rozmaici kupcy i rzemielnicy stawiali ju
murowane kamienice przed r. 1320 (Steynhus, lapidea) — a przecie w za-

piskach wspomniano tylko niektóre przygodnie a nie wszystkie — to

wida std, e drewniane budownictwo zaczo ju na stae ustpywa
miejsca cegle i. kamieniowi.

Najwybitniejsz budow wieck XIV w. jest okazaa sala gotycka

z rzebionemi zwornikami (ryc. str. 177), z pierwszej poowy w. XIV
w parterze kamienicy t. zw. „hetmaskiej" w Rynku, odnowiona obecnie

na kantor wymiany. Na zworniku w rodku sali jest herb ziemi Dobrzy-
skiej a w nim portret królewski w koronie, o dugich wosach, brodzie

i wsach. Monarcha tu jest przedstawiony jeszcze w wieku modzieczym.
Na innym zworniku biust kobiecy w duym kwefie na gowie, maonki
króla Kazimierza Wielkiego, Adelajdy Heskiej, która ju w r. 1356 porzu-

cia ma. Pozostae zworniki wyobraaj herby ziem polskich i nieznany

bliej znak herbowy: skrzydo na hemie. W drugiej salce mamy cztery

zworniki o znaczeniu symbolicznem. Wic najpierw zagadkowy smok, zwi-

nity w kolo, wiecznie gotowy do skoku, symbol czujnoci. Obok trzy

maski powanych starców o rozwianych wosach i brodach w piercie
zwizane, przywodz na myl dysputy naukowe. Trzeci zwornik wyobraa
suk ze szczenitami: symbol podnoci czy obfitoci. Wreszcie na czwar-

tym charakterystyczny znak, prawdopodobnie monogram kamieniarza. Sala

ta musiaa by nieco dusza i sklepienie skadao si z 3 czci, podobnie

jak w pierwszej. Zapewne przy restauracyi domu w XVII wieku, nowo
przeprowadzona klatka schodowa odcia jedn cz tej sali ze sklepie-

niem pógwiadzistem. Dom ten w czasach redniowiecznych mieci w sobie

urzd menniczy, potem za by przejciow rezydency hetmanów polnych

a std jego nazwa. Badajc pierwotne przeznaczenie tych sal, ze wzgldu
na herby ziem i panujcego, niewtpliwie na cel publiczny przeznaczonych.
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wyklucza Piekosiski ') wiece ziemskie ze wzgldu, e szlachta nie zjeda-
aby w obrb jurysdykcyi miejskiej, a przypuszcza, e suya do rozstrzy-

gania waniejszycli spraw miejskicti, zastrzeonycti królowi lub jego pe-
nomocnikowi. Póniej rzuci tene badacz domys, e sale te byy wyka-
dowemi uniwersytetu Kazimierzowskiego-), gdy jednak tene zaoony
zosta w r. 1364, przeto wizerunek królowej przedstawiaby nie Adelajd,

lecz trzeci on Jadwig, ksin egask.
Wiek XV odznacza si wiksz ozdobnoci, szerszeni uyciem ciosu

na zewntrz i bogatszemi formami; zostawi te nam wiksz ilo za-

bytków budownictwa. Najwczeniejszym zabytkiem tego charakteru jest

kr uch ta kocioa w. Katarzyny, zbudowana nakadem Zbigniewa

Olenickiego w latach 1423—1449. ciany od zewntrz dziel pionowe

laski na lepe arkadowania. Pinakle ozdobne (pierwotne zniszczone zast-

piono nowemi), profilowanie gzemsów subtelne, portal zewntrzny i we-

wntrzny okazay, starannie rzebiony. U wejcia do katedry widzimy

dwie kaplice o podobnym charakterze zewntrznym: na lewo starsza,

królowej Zofii, z roku 1432, na prawo w. Krzya z lat 1476-1477; ze-

wntrzne ich zdobienia przeduono take na spód wiey zegarowej ; skle-

pienia ich gwiadziste, z kunsztownym ukadem eber; prawa zachowaa
pierwotne malowania ruskie, lewa nowo odrestaurowana, polichromowana

przez Wodzimierza Tetmajera. Najozdobniejsz jest gotycka kapliczka,

w zachodnim boku kocioa w. Barbary, midzy szkarpy wcinita, zwana

Ogrojcem (ryc. str. 269), zamknita oszklonemi i okratowanemi arka-

dami. „Budowa ta zajmuje wane miejsce poród zabytków Krakowa, jako

jedyna, przypominajca w kamieniu bogactwo form, jakiemi si posugiwa
Wit Stwosz w drzewie" '') — niestety bardzo uszkodzona zbem czasu. Na
otarzu mieci si grupa Chrystusa na górze Oliwnej. Fundusz na otarz

tej kaplicy ustanowili mieszczanie krakowscy Szwarcowie w r. 1488 — 1516.

Dotychczas uwaano t kaplic za kostnic cmentarza maryackiego; wy-

konanie jednak nader ozdobne wskazuje, e budowa bya z góry na ka-

plic przeznaczona: uki arkad s pikne i bogato profilowane, przy ich

nasadzie s umieszczone na naronikach charakterystyczne potworki w ro-

dzaju jaszczurek, abki i konsole, które zapewne dawniej figurki witych
dwigay, okazuj rónorodne bogate motywa ornamentacyjne. Nad py-

tami supów midzy profilami arkad rozrzucone fantastycznie gazie,

a wród splotów tarcze herbowe, otoczone pkami rzebionego mchu
morskiego

; przecicie profilów uków z paszczyznami szkarp maskuj
anioy, trzymajce tarcze, przy wejciu do kocioa, z ortem Jagielloskim

;

od pónocy tarcza pusta. Nad arkad wchodow pole midzy rozbiegaj-

') F Piekosiski: Sala gotycka w kamienicy hetmaskiej Rocznik krak. T 1.

-) Tene: O sali gotyckiej. Rocznik krak T. IX

F. Kopera: Rzeby w sali hetmaskiej etc W Notatkach do hist. sztuki i kul-

tury (Kraków 1909) uwaa zworniki te za robot rzebiarzy francuskich

') Zygm. Hendel w Spraw, kom hist. sztuki
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cemi si profilami arkad wypenia tarcza, trzymana przez dwa lewki z Ba-

rankiem Boym ; nad pónocn arkad herb Nowina. Szczegóy wewntrzne

s równie ozdobne. W tym samym czasie powstaje om kaplic przy
kociele Maryackim; do tego te czasu nale przeróbki, uzupenie-

nia i facyaty kocioów : Dominikaskiego, w. Marka, w. Idziego, wntrz

klasztornych. Powstaj nowe, póniej do niepoznania zmienione, kocioy
Bernardynów, w. Agnieszki. Kocioy w. Floryana i Karmelitów na Piasku

okazuj w planie prezbyteryów zakoczonych cianami wieloboku, e byy
gotyckiemi zanim je póniej przerobiono z gruntu. — W poowie XV w.

zbudowano pikn naw gówn kocioa w. Krzya, o szeroko

rozpitem sklepieniu, wspartem na jednym tylko rodkowym filarze').

Z budowli wieckich XV wieku zachowaa si wschodnia facyata zamku

na Wawelu nad czci Kazimierzowsk, ubrana ciosem z iaskowaniami

podobnemi, jak na kruchcie w. Katarzyny; wiea ratuszowa w rynku po-

dobnie dekorowana, ale przedewszystkiem zasuguje na uwag Kollegium
Jagielloskie") (Collegium majus) (ryc. str. 135) przy ul. w. Anny,

kolebka uniwersytetu krakowskiego i skadnica przeszoci, mieszczca dzi

na miejscu dawnych lektoryów i izb mieszkalnych profesorskich szafy

z tysicami ksiek polskich i obcych, wiele portretów i zabytków. By to

pierwotnie kompleks budynków po kolei dokupywanych, które razem stwo-

rzyy nie zbyt regularny prostokt. Cz ceglana z erkerem (wykusz) od

strony ulicy Jagielloskiej pozostaa prawie bez adnej zmiany, reszt

facyaty musiano przy restauracyi czciowo zmieni ze wzgldu na cel

budynku : stworzenia wielkich sal, przyczem szczliwie uszanowano sta-

roytne reszty i ogóln fizyognomi. Szczyty od ulicy Jagielloskiej s stare,

okna równie, jedynie czciowo wyrównane do jednej wysokoci z cz-

ci pierwotn. Cz budynku od strony gimnazyum w. Anny przero-

biono przy restauracyi ostatniej w ten sposób, e kilka wakich kamieni-

czek o nierównej wysokoci piter zczono w jednolity organizm budynku.

Wntrze odpowiada piknoci stronie zewntrznej: dziedzirnec (ryc. str. 137)

obiega ganek na ostroukowych arkadach, dwigajcych sklepienie t. zw.

krysztaowe, które tworz pod gankiem rodzaj korytarzyka. ciany nad

gankiem zdobi, prócz okien, oddrzwia w piknych wgarach delikatnie

rzebionych, schodki, prowadzce po cianie do erkera, wystpujcego ze

ciany, lub do ganeczku, wiodcego na drugie pitro, oraz tablice pamit-

kowe i erekcyjne uniwersytetu i burs uniwersyteckich. W r. 1900 posta-

wiono na rodku dziedzica pomnik Kopernika, kosztem rzdu, duta Qo-

debskiego. Z sal najpikniejsz jest t. zw. stuba communis (ryc. str. 139 i 141)

we wschodniem skrzydle z erkerem, o piknem gwiadzistem sklepieniu,

w której profesorowie wspólnie jadali, w erkerze zasiada na podwy-

szeniu lektor. — Kollegium Jagielloskie jest skarbnic architektoniczn

') Klemens Bkowski: Koció w. Krzya. Bibl krak 25.

) Stan. Tomkowicz: Gmach Bibl. Jagielloskiej. Rocznik krak. T. IV.
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form póniejszego gotyku. Umiejtn restauracy prowadzili: Karol Kre-

mer i Feliks Ksiarski.

W epoce gotyckiej ulegy te gruntownej przebudowie Sukiennice.
Pierwotnie, w wieku XH1, byy to dwa szeregi równolegle naprzeciw siebie

pooonych kramów, zbudowanych z kamienia. W kocu XIV w. podwy-

Kaplica w. Stanisawa w Katedrze.

szono frontowe mury kramów, podparto je szkarpami, z iglicami u szczytu,

a przestrze pomidzy tymi murami przykryto siodowym dachem, przez

co powstaa midzy kramami przykryta ulica, owietlona oknami, umie-

szczonemi w podwyszonych cianach, sklepy miay pulpitowe dachy na

boki, tak, e gmach przybra posta trójnawowego kocioa, o nawie gó-
wnej wyszej i bocznych niszych ; charakter wiecki nadaway budowie
zazbione szczyty frontów i dymniki na dachu. Architektem by Marcin

K. Bkowski. Dzieje Krakowa 20
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Lindintolde, okoo r. 1390. W XV w. przerobiono t budow w ten spo-

sób, e stworzono w budynku tym pitro, mianowicie wybito w cia-

nach okna nad sklepami do owiecenia przestrzeni midzy nimi, a nad

otworami na poprzecznych belkach pooono puap, który by podog
sali na pierwszem pitrze umieszczonej. Gdy puap ten spon, zastpiono

go w XV w. sklepieniem, dotd istniejcem.

Do tej epoki naleay : ratusz zburzony i wiee fortyfikacyjne, o któ-

rych poprzednio bya mowa, liczne kamienice póniej do niepoznania prze-

robione, a jednak dotd posiadajce to gotyckie sklepienia (Szara kamienica

(ryc. str. 125), dom pod Jaszczurkami, dom pod I3aranami), to rzebione

obramienia okien, drzwi i portali.

Z brzaskiem XVI w. rozwijaj si mocniej dawne stosunki z Wo-
chami, a std przychodzi do Krakowa bardzo wczenie styl odrodzenia
(renesans). Najwczeniejszym jego okazem jest grobowiec Olbrachta w ka-

tedrze (1502). Wkrótce styl ten znajduje szerokie dla siebie pole w wiel-

kiem dziele architektonicznem, podjtem przez Zygmunta I, t. j. w budo-

wie paacu królewskiego na Wawelu '). Zygmunt, przebywajc jako królewicz

na Wgrzech, zapozna si na dworze Macieja Korwina z artystami wo-
skimi. W r. 1508 rozpocz przebudow paacu; architektem od r. 1510

jest Woch Franciszek delie Lor, niewtpliwie przez Zygmunta sprowa-

dzony. Cao budowy zakrelono jako renesansowy paac o amfiladzie

wielkich sal owieconych wielkiemi oknami. W wykonaniu szczegóów
pozostay lady poprzedniej epoki gotycyzmu, tworzc wdziczne dziea

w stylu przejciowym — jak kilkanacie dotd pozostaych odrzwi z nad-

proami, w delikatne gotyckie laskowania i rozetowania ubrane, z rene-

sansowemi gzemsami nad niemi, czsto z humanistycznemi sentencyami,

kutemi pod gzemsem. Palc na Wawelu jest nie tylko najwiksz, ale

i najpierwsz co do czasu budow renesansow, suy wic za pierwowzór

innych budowli, ksztaci budowniczych i rzemielników, którzy stworzyli

szko rozszerzajc styl na miasto, a z niego i na ca Polsk. Budow
czci wschodnio-poludniowej paacu na Wawelu prowadzi r. 1520—1530

Bartomiej Berecci, twórca kaplicy Zygmuntowskiej (ryc. str. 101) przy

katedrze, która zarówno u obcych jak i u swoich znawców uchodzi za

pierwsze arcydzieo renesansu „z tej strony Alp". Zbudowana z polecenia

Zygmunta I jako kaplica grobowa Jagiellonów. Wspódziaali tu rzebiarze:

Jan Cini ze Sieny, Antoni i Filip z Fiesole, Mikoaj de Castiglione i Wil-

helm Florentyjczyk. Kaplica zbudowana jest na planie kwadratowym (na

miejsce dawnej kaplicy z XIV w.) z piaskowca, przykryta kopul ze zo-
con usk na omioktnym bbnie, w którym mieszcz si okrge okna.

W kopule latarnia, na jej szczycie anioek dwigajcy koron z jabkiem

i krzyem u góry. Wewntrz kada ze cian marmurem wyoonych mie-

ci w rodku gbok arkad odpowiedni pustej arkadzie, stanowicej

') W. uszczkiewicz: Trzy epoki sztuki na zamku krak. Kraków 1881.
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wejcie z katedry do kaplicy. Boczne czci cian dziel zdobne w sub-

teln rzeb pilastry, dwigajce równie ozdobne belkowania, które sta-

nowi górne ogzemsowanie kaplicy pod bbnem. Pola midzy pilastrami

ujte w ramy, nisze i medaliony wypenione pysznemi rzebami. W arka-

dzie wschodniej mieci si otarz, w arkadzie naprzeciw cenotafy Zy-

gmunta I i Zygmunta Augusta, w arkadzie przeciwlegej wejciu stalla

z tronowem oparciem, z postaci Anny Jagiellonki na froncie stalli. Ko-

pua podzielona w kasetony, w nich pene rozmaitoci ornamenty w formie

róy. Proporcye, rysunek, rozmaito i delikatno rzeby skadaj si na

artystyczn cao, która wywara wpyw na wspóczesnych, objawiajcy

si w podobnych dzieach, mianowicie w kaplicy w. Jacka w kociele

Dominikanów.

Wiek XVI byt przewanie wiekiem architektury wieckiej, wród niej

wic najwicej zabytków renesansu. Domy mieszkalne czono po kilka,

aby stworzy rodzaj paacu ; stromy dach zakrywa si od frontu ozdobn
attyk t. j. dekoracyjnym murem ozdobnie ornamentowanym (ryc. str. 115

i 161) w dziedzicach powstaje cortile, naladujce arkadowanie galeryi

paacu Wawelskiego (ryc. str. 165 i 167). Attyki zostay, oprócz Sukiennic,

jeszcze na „Szarej kamienicy", na pralatówce, na bramie kolo katedry,

na starej synagodze, przy ulicy w. Jana, Kanoniczej i t. d. Przedostay

si z Krakowa do Tarnowa, Sandomierza, Kazimierza nad Wis i t. d.

jako pikny i czsto powtarzany motyw architektoniczny.

Z budynków publicznych przybray szat renesansow Sukiennice

w r. 1555. Pogorzel zmusia do restauracyi, któr miasto powierzyo Janowi

Maryi Padovano. Wewntrz zastpi artysta dawny puap murowanem
sklepieniem, do sali na pitrze doprowadzi schody po krótszych bokach

budynku na zewntrznych gankach, szczyty za nad gankami ubra w na-

czóki poczone esownicami. Boczne ciany podcignito wówczas i ozdo-

biono u góry w attyk, zoon z muru rozczonkowanego w regularny

szereg arkadowych nisz, poprzedzielanych pilastrami, dwigajcemi gzems.

Nad gzemsem malowniczo rysuje si koronka attyki, utworzona z esownic;

attyka maszkaronami poprzedzielana. Z Polaków czynni s architekci:

Gabryel Soski, który stan z nich najwyej, Tomasz Marosz, Wojciech

Piekarski, Augustyn Litwinek, Stanisaw Flak, Ambroy Pempkowski, wre-

szcie Jan Michaowicz z Urzdowa, architekt kaplicy Róyców (dzi Poto-

ckich) w katedrze, któr w r. 1575 przeksztaci dla biskupa Padniewskiego.

Najwiksz budowl kocieln z epoki Odrodzenia jest w Krakowie

koció w. Piotra z lat 1597—1620, nad któr pracowao kilku archi-

tektów: Jan Marya Bernardoni z Como, Jan Baudath z Antwerpii,

potem Jan Trevano i Jan Gislenus'). We wntrzu pracowano jeszcze

') X. Stan. Zaski: OO. Jezuici przy kociele w. Piotra i Pawa w Krakowie.

Kraków 1896.

Franc. Klein: Koció w. Piotra i Pawa (Rocznik krak. T. XII).
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do r. 1635. Koció ten zbudowany na planie I<rzya ma ol<azal kopu
w rodl<u. Facyata ciosowa, z uyciem marmuru do ornamentacyi. Górna

kondygnacya, odcita mocno wyadowanym gzemsem, podzielona syme-

trycznie pionowemi piiastrami, mieci w rodku wielkie okno, nad niem

w trójktnym frontonie hierb piknie wykuty. ciany nad gzemsem podzie-

lone piiastrami na czci odpowiadajce nawom, do któryci prowadzi troje

drzwi; obok gównych rodkowych wysokie kolumny dwigaj nad niemi

fronton.

Midzy piiastrami framugi z figurami witych. Wntrze rozdzielaj

3 arkady z boku od kaplic, które tworz jakoby nawy boczne, imponu-

jco wyglda ta potna kopua, wysoko nad gowami zawieszona. Jest

te ona ulubionym wzorem powtarzajcym si w budowlach kocielnych

XVII w. w przekwitajcym zwolna renesansie, który przechodzi potem

w barok. Widzimy j na kaplicach przy kociele Dominikanów, rodowej

Myszkowskich, Zbaraskich i Lubomirskich; w katedrze w kaplicy w. Sta-

nisawa, na rodku nawy stojcej, w kociele w. Anny i t. d.

Epoka baroku zesza si w historyi Krakowa z przygodnym faktem

zniszczenia miasta przez Szwedów (1655— 1657). Do restauracyi przystpili

architekci wychowani w szkole barokowej i wycisnli pitno swego stylu

na wszystkich przeróbkach. Przerobili stare kocioy gotyckie w swym
duchu tak, e niekiedy ledwo znawca odszuka moe pierwotn form,

n. p. koció w. Floryana, Karmelitów, Bernardynów, lub nic z pierwotnej

budowy nie pozostawili, jak w kociele w. Anny i w. Michaa na Skace;

inne otoczyli przybudówkami, kaplicami, wieami, kruchtami i portalami,

wntrza — otarzami i chórami, nielicujcymi z pierwotnym stylem bu-

dowy. Z budowli nowej epoki najwybitniejsz jest koció w. Anny')
z roku 1689 i Wizytek (1681) oraz kaplica Wazów przy katedrze

(1667-1678). Nazewntrz powtarza ona mniej wicej form obok stojcej

kaplicy Zygmuntowskiej, wntrze jednak uderza na pierwszy rzut oka po-

nuroci, wywoan przez obfite uycie czarnego marmuru. ciany po-

dzielone piiastrami, w nich tablice z napisami grobowymi Wazów w bron-

zowych obramieniach, kopua przeadowana.

Z tej epoki pochodz najczciej w Krakowie spotykane facyaty, za-

koczone amanemi lub ucitemi frontonami, lub otarzow dekoracy,

jak kocioy: w. Marcina (1638), Wizytek (1681), w. azarza (1634),

w. Norberta (1635), w. Teresy (1719), Pijarów (1720—1759) i t. d. Tak-
sam facyat miay zburzone kocioy w. Scholastyki i w. Michaa (przy

ul. Poselskiej). Do tej epoki nale równie prawie wszystkie hemy wie
i sygnaturek na kopulastych motywach oparte. Klasztory nie wybudoway
w tej epoce adnej wybitniejszej rzeczy; do okazalszych budowli naley

') Franc. Klein: Akademicki koció w Anny (Rocznik krak T. XI).

L. Kosicki: Wiadomo o kociele w. Anny.

X. Jul. Bukowski: Koció w. Anny (Bibl. krak. 17).
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zwierzyniecki Norbertanek (przebudowa z r. 1635) opasany murami i ba-

sztami, jak forteca, z okazaymi wewntrz krugankami w okoto dwóch
wirydarzy. Obszerne kolegium Jezuickie (1669, dzi sd) nie ma wcale

charakteru klasztornego. W architekturze wieckiej zaznaczy si styl baro-

kowy czsto, ale wicej fragmentarycznie. Prawie na kadej kamienicy spo-

Kociól w. Piotra i Pawta.

tyka si portal, gzems nad oknami, pilastrowania, gipsatury lub inne baro-

kowe fragmenta, ale wybitniejszej budowli cakowicie stylowej z tej epoki

nie ma w Krakowie. W zamku na Wawelu czynno architektoniczna wy-

woana bya kilka razy uszkodzeniami przez ogie i drobniejszemi dobu-

dowami. Na miejsce puapów Jagielloskich wprowadzi Zygmunt III po
poarze 1595 r. paskie sufity z ramami, obejmujcymi obrazy, uywa
obficie marmuru do drzwi i kominów, wreszcie stiuków w kopulastych
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sklepieniach. W roku 1605 dobudowa naroni wie koto Kurzej Stopy,

a dochowane w niej na pierwszem i drugiem pitrze gabinety, kaph"ca

i zakrystyjka zachoway dobrze sztukaterye jeszcze ze ladami zoce.
Szt ukatorstwo kwito w wieku XVII w Krakowie; spotykamy te pi-

kne jego dziea, nietyiko w kocioach (szczególnie u w. Anny), ale i w do-

mach prywatnych, jak w domu I. 1 przy ulicy Sawkowskiej (Morstinów)

Wntrze kocioa w. Piotra i Pawa.

(ryc. str. 172), gdzie ebrowania i pola gotyckiego sklepienia pokryte piknemi,

stiukowemi ornamentami, w domu 1.21 w Rynku i I. 3 przy placu Maryackim ').

Styl rokoko bdcy nie konstrukcyjnym, lecz dekoracyjnym czynnikiem

pobocznym architektury, mae znalaz zastosowanie w Krakowie; widzimy

jego charakterystyczny ornament, otaczajcy nisz ze w. Floryanem na

bramie Floryaskiej ; nad gotyckim portalem domu 1.9 przy ul. w. Jana;

') Jul. Pagaczewski: Baltazar Fontana (Rocznik krak. T. Xl)
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na paacu Stadnickich w ul. Grodzkiej i na pilastrach wielu kamienic; w ko-

cioach Pijarów, Misyonarzy, Bonifratrów, w kaplicy Grota w katedrze i t. d.

Po klskach towarzyszcych rozbiorom Rzpltej zaznaczya si bu-

downicza czynno w Krakowie nie budowlami, lecz burzeniem starych

zabytków w celu „porzdkowania". Na pocztku XIX wieku zburzono wic
fortyfikacye z basztami, ratusz, koció \VVV. witych (ryc. str. 94), ko-

Kaplica w. Jacka u Dominikanów.

ció w. Szczepana, burs Dugosza i t. d. Z nielicznych nowych budowli:

paac 1. 20 w Rynku, 1. 9 przy ul. Szewskiej, I. 1 1 przy ul. w. Jana s
przykadami stylu Empire. Gdy poar 1850 r. pochon znowu powan
liczb starych zabytków, obudzi si kult przeszoci i ruch konserwatorski.

Pocztkowo popeniano przy odnawianiu bdy. Nowsze czasy przyniosy

gbsze zbadanie istoty stylów i dawnej techniki, skutkiem czego restauruje

si zabytki w ich pierwotnym stylu i przez to zachowuje si dla potomnoci

w niezmienionej szacie. W ostatnich 40 latach odnowiono Sukiennice, Bar-
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bakan, Katedr, kocioy: P. Maryi, w. Krzya, Dominikanów, Franciszka-

nów, Boego Ciaa, w. Katarzyny, w. Piotra, w. Andrzeja, w. Anny,

w. Floryana, kilka domów prywatnych, kolumnad dziedzicowych, odrzwi,

puapów i t. d., wydano miliony na restauracy, czem rzadko które miasto

poszczyci si moe, a te bdy, jakie popeniono tu i owdzie, s niczem

wobec dokonanych dzie, jak n. p. Sukiennice (architekt Tomasz Pryliski

i Jan Matejko). Stworzono przez te roboty szkoy do nauki, wyrobiono

Paac Towarzystwa Przyjació Sztuk Picknycli taicli. Fr. Mczynski).

zamiowanie do historyi sztuki, wyszkolono szereg prawdziwych archeo-

logów i uzdolnionych rzemielników. Waniejszemi pracami restauracyj-

nemi kierowali: T. ebrawski w kociele Dominikanów; Matejko
i Tadeusz Stryj enski w kociele Maryackim; Sawomir Odrzywol-
ski w katedrze, Zygmunt Hendel w kociele w. Piotra, w. Krzya
i w paacu na Wawelu. Nie naley zapomnie przytem o wielkich zasu-

gach . p. Pawa Popiela i Wadysawa -Luszczkiewicza, którzy

budzili zamiowanie zabytków i brali najgorliwszy udzia we wszystkich

pracach konserwatorskich.
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Ruch budowlany obudzony okoo 1870 r. stworzy wiele budynków
publicznych, midzy którymi nie brak wybitniejszych. Kocioy : SS. Mio-
sierdzia, romaski (architekt Filip Pokutyski), Felicyanek (take romaski)
i Misyonarzy na Kleparzu (gotycko-romaski) nie wznosz si nad poziom
porzdnej faktury. W gotyku wybudowano Collegium novum (archi-

tekt F. Ksiarski, ryc. str. 143) ze wspania klatk schodow i pikn
aul. Obok powstajce Kollegium fizyczne (arch. J. Niewiadomski) budo-

wane jest w swobodnym gotyku z motywami wspóczesnymi. Do okazal-

szych budynków nowoczesnych renesansowych nale: schronisko Lubo-

mirskich (arch. Wad. Ekielski i Tad. Stryjeski), schronisko Helclów (arch.

T. Pryliski) i Nowy teatr (ryc. str. 149, arch. J. Zawiejski).

Najnowsze czasy przyniosy znaczne wymogi w kierunku celowoci,

wygody i higieny budynków, które to warunki krpowa musz swobod
architektów, a narzucaj im trudne nieraz zadania, które szczliwie po-

konano w licznych budowach zakadów uniwersyteckich i szkó publicznych

rzdowych i miejskich.

Równoczenie obudz si niech do kopiowania dawnych stylów

i poszukiwanie nowych. Oryginalnoci facyat budynków mieszkaniowych

zaznaczy si Teodor Talowski (domy przy ul. Retoryka, dom „pod paj-

kiem" przy ul. Karmelickiej); z publicznych budynków Paac Towarzy-

stwa Sztuk piknych (arch. Fra. Mczyski) jest wybitniejszym przy-

kadem nowoczesnych kierunków stylowych, oraz przebudowany stary
teatr (arch. Tadeusz Stryjeski i F. Mczyski), dalej domy Towarzystwa

technicznego i rolniczego (arch. Sawomir Odrzywolski).

Koció 00. Dominikanów



ROZDZIA XV.

Najstarsze zabytki rzeby, fragmenty romaskie — sarkofag Wadysawa okietka —
rzeby na zwornikach sali hetmaskiej i w kociele Maryackim - portal kocioa
Dominikaskiego — grobowiec Kazimierza W. — rozwój rzeby w XV w. — sarkofag

Jagiey — rozkwit — Wit Stwosz — otarz Maryacki — grobowiec Kazimierza Jagiel-

loczyka — Stanisaw Stwosz - Tryptyk w Jana Chrzciciela — wczesne pojawienie

si renesansu — grobowiec Jana Olbrachta — rzeby kaplicy Zygmuntowskiej — na-

grobki renesansowe — rzeby w bronzie — pyty nagrobne — grobowce Bonerów —
rzeby barokowe — Baltazar Fontana — rzeby z drzewa — upadek — próby rzebiar-

skie z pocztku XIX w. — postp rzeby w nowszych czasach — przemys artystyczny.

Najstarsze okazy rzeby dochoway si jako utwory kamieniarskie przy

najdawniejszych budowlach, jak polowa nadproa z wykutym bazy-

h'szkiem w krypcie w. Leonarda (ryc. str. 19), kapitele portalu na Zwie-

rzycu, obramienie portalu w krugankach Dominikaskich '). Od \IV w.

^^ spotykamy si z li-

:^,ssp^*..ise^TT=^5-.f»^^
czniejszymi zabytka-

mi rzeby. Tu nale
najpierw zworniki
w katedrze, przedsta-

wiajce w. Salwato-

ra, Wacawa, Stani-

sawa, scen walki ze

smokiem pokona-

nym przez w. Ma-
gorzat, oraz herby.

Pod wieo ukoczo-
nem sklepieniem po-

wyszymi rzebami
ozdobionem, stano
niedugo dzieo wy-

bitnego duta, sar-

kofag króla Wa-
dysawa okietka, zapewne niedugo po mierci tego wystawiony (1333).

W pónocnej nawie katedry midzy arkadami prezbyteryum wznosi si ka-

mienna tumba, ozdobiona z boku paskorzebami we framugach ostrouko-

') Wad. uszczkiewicz: Rzebiarstwo religijne w dawnej Polsce. W Encykl.

kocielnej T. XXIV.

Sarkofag Wadysawa okietka.
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wych, przedstawiajcemi postaci obchodu pogrzebowego, bolejce po stracie

króla '). Na górnej pycie spoczywa posta okietka w stroju koronacyj-

nym : w koronie, z berem, jabkiem i mieczem. Twarz jest tak wybitnie

modelowana, o charakterze tak sowiaskim, e trzeba przypuci, i rze-

biarz, prawdziwy ju artysta, portretowa z natury, a moe jeszcze za

ycia nad sarkofagiem pracowa, co zreszt czsto dawniej czyniono. Bal-

dachim stary nad sarkofagiem zniszczono w XVII w., obecnie postawiono

nowy cakiem, wedug rysunku S. Odrzywolskiego.

Od czasów Kazimierza W.

dochowuje si coraz wicej za-

bytków, bo i w zamoniejszem

i uporzdkowanem pastwie wi-

cej na kadem polu potrzebowa

zaczto.

Zworniki w sali kamie-

nicy „hetmaskiej" w Rynku,

o której ju bya mowa wyej
(str. 300), okazuj ju wysze
uzdolnienie rzebiarza i obserwa-

cy natury. Nieco póniejsze s
rzeby u szczytu zewntrznych

okien prezbyteryum kocioa
P. Maryi, oznaczaj te ju pe-

wien postp w technice, grupuj

wiksz liczb postaci przy sobie.

U szczytu okna na osi absydy

gowa Chrystusa w aureoli w oto-

czeniu anioków. W nastpnem
oknie ku poudniu Matka Boska

otoczona anioami, grajcemi na

organach ; dalej zwycistwo Ko-

cioa nad synagog i pogastwem, — wiara ma koron na gowie, w r-

kach kielich i miecz; dalej w. Krzysztof przenoszcy Dziecitko przez

rzek. W oknie ku pónocy pieko z szatanem, dwigajcym potpieca
na ramionach ; dalej gowa szatana z dugiemi uszami, wreszcie przedsta-

wienie bajki o Filidzie pokonywajcej Arystotelesa ; niewiasta jadca na

mczynie i choszczca go dyscyplin-). Twórca tych rzeb niewiadomy;

gdy wszake wiemy, e miasto w r. 1394 wypaca znaczne kwoty na ro-

boty kamieniarskie przy kociele P. Maryi Henrykowi Parlerowi, przypu-

szcza std moemy, e ten imiennik, a prawdopodobnie krewny Piotra

Fragment rzeby na portalu kocioa Dominikanów.

') Joach. Lelewel: Grobowe królów polskich pomniki Pozna 1856

•) W. uszczkiewicz: Rzeba kamienna krakowska XIV w. (Rocz Tow. Nauk.

kr. T. XX).
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Parlera budowniczego i rzebiarza katedry \v. Wita w Pradze, by twórc
rzeb l<rakowskich. Z tych samych czasów pochodzi bogato rolinn orna-

mentacy ozdobiony portal kocioa Dominikaskiego, wród

Król Kazimierz Wielki (na zwornil<u sali hetniaskiej).

której mieszcz si drapiene ptaki i fantastyczne zwierzta. U kapiteli

klczce postacie, a u wgów sceny z ycia pierwszych rodziców i scena

ofiarowania Izaaka. Wiele innych zabytków rzeb kocielnych z tych cza-

sów poginlo w póniejszych przeróbkach.
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Wybitnem dzieem duta jest grobowiec Kazimierza W. (1372 r.)-

naprzeciw sarkofagu jego ojca .oi<ietka w katedrze. Na tumbie okazaa

posta królewska, w nogaci lew, symbol potgi, nad nim bogaty balda-

Krulowa Adelajda (na zworniku sali hetmaskiej).

chim na omiu kolumnacti, ze sklepieniem zasianem gwiazdami, na cianacli

sarkofagu podobnie jak na ojcowskim, wyobraone rozmaite stany opa-

kujce zgon króla. Znawcy dopatruj si w tem wiele wpywu francuskiego

gotyku a std przypuszczaj, e Ludwik wgierski, siostrzeniec i nastpca
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Kazimierza Wielkiego, wystawi ten sarkofag przez rzebiarzy domu ande-

gaweskiego.

Do tej epoki naley czarny krucyfiks na Wawelu, przed którym mo-
dlia si królowa Jadwiga.

Z dzie snycerskich niezwizanych z budynkami dochoway si hermy

czyli relikwiarze z kocioa WW. witych w gabinecie archeologicznym

Uniwersytetu, oraz figurki M. Boskiej i w. Józefa w klasztorze w. An-

drzeja, prawdopodobnie przy najstarszych jasekach uywane ').

Trzy gtowy na zworniku sali hetmaskiej.

W w. XV wyrabia si szkoa rzebiarska krakowska pod wpywem
rzebiarzy niemieckich i czeskich. Klimat pónocny zmuszajcy do okry-

wania ciaa, w przeciwiestwie do poudnia dozwalajcego wicej nagoci,

przedstawia dla rzebiarza materya bardziej zewntrzny, przypadkowy.

Gdy rzebiarze poudnia brali za wzór ciaa ludzkie, rzebiarze pónocni

ukrywali ciao pod sukni, któr traktowali samodzielnie, starajc si w jej

ukadzie, fadach szat okaza ruch ciaa, a kierunek ten doprowadzili do

mistrzowstwa -). Rzeba przestaje by tylko dodatkiem architektury.

') Julian Pagaczewski: Jaseka krak (Rocznik krak. T. V)

') Józef Muczkowski: Rzeba w Krakowie Odbitka z Rocznika krak. T. VI).
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Z biegiem lat wyrabia si pewna rónica traktowania: z pocztku

fady s niejako ptynne, zaokrglone, niezbyt jednak gbokie, potem oka-

zuje si dno do silniejszego akcentowania ruchów : rzebiarze nadaj

fadom gwatowne amania, gbokie wcicia, a w miar talentu autora

spotykamy si albo z mistrzowskiemi, albo z niespokojnemi szatami. Za-

rzucaj tym dzieom brak silnej ctiarakterystyki i wyraenia energii, ale

natomiast s one pene nastroju, malowniczoci, któr podnosz jeszcze

polichromia i zocenie. — Sarkofag Jagiey (ryc. str. 249) w katedrze

Herb na zworniku sali hetmaskiej.

naley do pierwszej epoki, posta królewska w szacie o spokojnych pa-

skich fadach, wedug Dugosza portretowo podobna. Na bokach sarkofagu

ugrupowane stany aobne, podobnie jak na poprzednich pomnikach gro-

bowych królewskich, u spodu psy gonice sokola, symbol mierci, gdy
po zgonie myliwca wypuszczano na wolno jego sokoa. (Nad sarkofagiem

baldachim renesansowy, fundowany póniej przez Zygmunta I, w r. 1524).

Druga poowa XV w. dostarczya arcydzie rzeby, gdy w Krakowie

pracowa mistrz Wit Stwosz 1477— 1496'). Najwspanialszem jego dzieem

') Berthold Daun: Veit Stoss. Bielefeld 1906.

Feliks Kopera: Wit Stwosz w Krakowie (Rocz krak. T. X)

Ludwik Stasiak: Prawda o Piotrze Yischerze. Kraków 1910.

K. BkowM. Dzieje Krakowa. 21

^PZC^ph^-i^r -^^ 5"^ ^.
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jest wielki otarz Maryacki, najwikszy ze znanych tryptyków, bo-

gaty treci i form. Wspaniaa grupa rodkowa tryptyku nad predell, wyo-

braajc drzewo genealogiczne Jessego, przedstawia zanicie N. P. Maryi

poród apostoów. Ogromna ta grupa ma po bokach skrzyda ruchome,

któremi moe by zamknita. Tak te skrzyda, jak i drugie, nieruchome,

za niemi (przy otwarciu szafy zakryte ruchomemi) s ozdobione 18 pa-

Grobowiec króla Kazimierza Wielkiego.

skorzebami. Nad szaf trzy baldachy z grupami osób, strzelaj w gór
supkami i pinaklami gotyckiemi. Tre gównej grupy zaczerpn twórca

ze starochrzecijaskiej legendy, któr pozna potrzeba, chcc zrozumie
tre rzeby '). Akta apostolskie nie wspominaj o mierci Matki Boskiej.

Apostoowie, którzy po zesaniu Ducha w. rozeszli si po wiecie, nie

byli w owej chwili przy P. Maryi. Legenda jednak opowiada, i Matka

') W. uszczkiewicz: O treci rzeb otarza w ko. P. Maryi. Kraków 1868.



Otarz Ukrzyowanego P. Jezusa w katedrze na Wawelu (Krucyfiks z XIV w.).

21*
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Boa, osamotniona po stracie Syna, mieszkaa w ubogim domku u stóp

góry Syon, a tylko w. Jan pozostawa przy Niej ; gdy za musia oddali

si dla goszenia nauki, woy opiek na w. ukasza. Po 24 latach zja-

wi si Najw. Pannie anio z gazk palmow, oznajmiajc godzin mierci.

Z pokor poddaa si smutnej wieci, wypraszajc sobie trzy aski : e
Clirystus bdzie przy jej mierci obecny, e przybd wszyscy apostoowie

i e szatana widzie nie bdzie. Poród byskawic i grzmotów przybyli

wic na obokach apostoowie i otoczyli dokoa Najw. Pann. O trzeciej

godzinie w nocy zadraa ziemia, zapach wdziczny rozszed si wokoo,

zjawi si Chrystus z zastpem anioów, proroków, mczenników, i w tej

chwili dusza Maryi odczya si od ciaa, obj J tkliwie w ramiona swe

Iglica z kocioa N. P. Maryi (w lapidaryiim przy njuzeiini Czapsl<ich)-

Chrystus i obsypan kwiatami uniós do nieba. — T wanie legend

wyrazi Wit Stwosz w gównej grupie wielkiego otarza, gdy Najwitsza

Panna zasypia w otoczeniu anioów, a nad nimi, na tle lazurowego nieba,

usianego gwiazdami, Chrystus unosi P. Mary do niebios. Pomimo wiel-

koci figur kada jest lekk, odrbn, typow, powan; gowy tchn y-
ciem, prawd; drapowanie sukni lekkie - w ogóle wykonanie mistrzow-

skie. W zakoczeniu górnem otarza : na rodku koronacya Matki Boskiej,

po bokach w. Stanisaw i w. Wojciech.

Figury grupy rodkowej przenosz wielko naturaln; paskorzeby

s wielkoci maej natury. Gówn grup widzie mona tylko w wielkie

wita, kiedy tryptyk bywa otwierany; kiedy jest zamknity, widz podziwia

dwanacie paskorzeb, pokrywajcych skrzyda tryptyku. Po otwarciu wida
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obok gównej grupy paskorzeby wewntrzne skrzyde, dotyczce gó-

wnych wit w roku, w których otarz wanie bywa otwieranym. W gru-

powaniu osób dopatruj si znawcy

wpywu redniowiecznych miste-

ryów (widowisk teatralno - reh"gij-

nych), a tradycya podaje, e w twa-

rzach apostoów portretowa Stwosz

ówczesnych rajców miejskich. Zna-

komitego tego dziea omal nie utra-

cilimy w xviii w. Otarz wyda
si wówczas tak zniszczonym, e
postanowiono go usun i nowym
zastpi. Na szczcie zabrako fun-

duszów, i tak otarz ocala, którego

twórcy nie zapamitano nawet z na-

zwiska, a je dopiero odgrzeba

Ambroy Grabowski na pocztku

XIX w. W r. 1868 i nastpnych

odnowiono i utrwalono otarz na

dugie wieki pod kierunkiem znaw-

ców artystów.

Oprócz tego dziea posiada

Kraków z duta Stwosza; pasko-

rzeb Ogrojca na domu I. 8 przy

placu Maryackim, figur w. Hie-

ronima w katedrze, w. Ann u Ber-

nardynów, tryptyk w Akademii
Umiejtnoci, a przedewszystkiem

grobowiec Kazimierza Jagiel-

loczyka w kaplicy w. Krzya
w katedrze, opatrzony monogra-

mem mistrza i podpisem wyko-

nawcy w marmurze, Jorga Hubera,

z r. 1492. Subtelnie modelowana

posta królewska spoczywa, jak

zwykle, na bogato rzebionej tum-

bie, nad ni baldachim na omiu
kolumnach z kapitelami, pelnemi

scen rzebionych, odnoszcych si

do historyi zbawienia rodzaju ludz-

kiego. Stwoszowi przypisuj nadto krucyfiks w tczy kocioa Maryackiego.

Z warsztatu Stwosza dostarczono te sto kilkadziesit krzese do kocioa
Maryackiego, z których ani jedno nie doszo naszych czasów. Stwoszowi

przypisuj autorstwo modelu do pyty Kallimacha (ryc. str. 245) w kociele

Posta króla Wadysawa Jagiey na sarkofagu.
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Dominikanów. Warsztatowi Stwosza przypisywano i grup panoramiczn

Chrystusa w Ogrojcu Maryaci<im. Przy obecnej restauracyi przekonano si,

Otarz Matyacki zamknity (Wit;i Stwosza).

e posta Chrystusa jest grubsz robot, podczas gdy postacie apostoów
pochodz z dobrego duta, moliwie z warsztatu Stwosza.
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Stwosz opuci Kraków w r. 1496, zostawiajc swój warsztat synowi,

Stanisawowi, który do r. 1527 pracuje tutaj. Dziea jego odznaczaj

si wikszym spokojem, osoby przez niego tworzone maj typ wicej so-

Oltarz Maryacki otwarty (Wita Stwosza).

wiaski, widocznie na realistycznej obserwacyi oparty. Do wybitnyci dzie

Stanisawa naley: otarz w. Stanisawa w kociele Maryackim,

przedstawiajcy sceny z ycia tego witego (najlepsz tu jest grupa zabój-



328

stwa i zoenia do grobu); dalej otarz Mki Paskiej, z fundacyi

królowej Elbiety w r. 1502. U stóp Chrystusa w rodkowej grupie klczy

portretowo wykonany król Olbracht. Otarzowy ten tryptyk sta w kaplicy

Olbrachta; przy przerabianiu katedry w XVIII w. darowano go do ko-

cioa w Rudawie, a w r. 1884 naby go ks. Czartoryski i umieci w ka-

Grobowiec króla Kazimierza Jagielloczyka.

plicy pod wie zegarow przy katedrze. Oprócz Stwoszów wymieniaj

akta kilku wspóczesnych rzebiarzy; atoli dzie ich dla braku podpisów

i cech wybitnych odróni nie mona.
W kociele w. Floryana jest tryptyk w. Jana z r. 1518, pocho-

dzcy z kaplicy Bonerów przy kociele Maryackim, uwaany dugo za

dzieo Stwosza. rodek przedstawia w prawie okrgo rzebionych figurach

w. Jana Chrzciciela w otoczeniu 3 anioów i skada si z dwóch grup
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umieszczonych na osobnych podstawach. Jedna przedstawia w. Jana i<i-

czcego w zachwyceniu, za nim stoi aniof. Druga grupa skada si z dwóch

anioów, z których jeden klczy, drugi za stoi. Obie grupy zestawiono

w jedn scen, któr wytómaczono jako „Zachwycenie w. Jana na puszczy".

Na kadem ze skrzyde mamy dwie kompozycye w paskorzebie,

na prawem kazanie w. Jana na puszczy i Chrzest tumów w Jordanie,

na lewem Taniec Herodyady

i cicie w. Jana. Oprócz

tego nad kadem ze skrzyde

znajduje si szereg postaci

rzebionych okrgo do po-

owy ciaa. Tak nad rod-

kiem, jak nad kadem skrzy-

dem znajduje si szczyt

gotycki.

Otarz ten zoono z bar-

dzo zniszczonych fragmen-

tów. „Oprócz podstaw same

postacie anioów i witych
dowodz, e rodkowa grupa

przedstawiaa chrzest Chry-

stusa : widzimy w rkach
anioa, stojcego naprzeciw

w. Jana, wielki paszcz, który

równie poniej klczcy
anio podtrzymuje. Nie jest to

nic innego jak przecierado,

które anioowie trzymaj za

Chrystusem podczas chrztu

jego. Prawdopodobnie i anio

stojcy nad w. Janem ró-

wnie trzyma w rku prze-

cierado, które podczas re-

stauracyi tych do zniszczo-

nych figur odnowiciel pomie-

sza i poczy z paszczem w. Jana. Analiza szczegóów udowadnia

pierwotne istnienie figury Chrystusa midzy obiema grupami, a tem samem
fakt, e scena pierwotnie chrzest przedstawiaa", a po zniszczeniu si try-

ptyku wród wdrówek po rozmaitych kocioach zagina figura Chry-

stusa, poczem figury ustawiono z opuszczeniem Chrystusa.

„Szlachetno linii, tak w ukadzie draperyi, jak skrzyde, jest zupenie

wyjtkowa. Jeeli dodamy do tego ogromn malowniczo wszystkich kom-

pozycyj, tak wielk, e raczej malarza ni rzebiarza znamionujc, mu-

simy przyzna, e w kociele w. Floryana mamy pierwszorzdne arcydzieo

Pyta bronzowa Piotra Kmity,
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rzeby z czasu przejcia gotyku w renesans. Przytem jest to dzieo orygi-

nalne — odrbne, nie wice si cile z adn szkol rzebiarsk" ').

Styl odrodzenia zawita stosunkowo bardzo wczenie do Polski,

mimo oddalenia jej od ojczyzny tego stylu, Woch. Przyczyniy si do tego

ECuainnnDEnjTliunnnmiiiiiiiiTiTri]

liliil I I II I I I I I
+

Okno z paacu na Wawelu.

dawne stosunki z Wochami, osiadanie Wochów w Krakowie, oraz sto-

sunki królewicza Zygmunta, który zasiadszy potem na tronie, okaza si

mecenasem sztuki, a który przebywajc na dworze wgierskim w Budzie,

') Ludwik Puszet: Otarz w. Jana Chrzciciela w kociele w. Floryaiia. Spraw.

Akad. hist. szt. T. VI.



Dekoracya sklepienia kocioa w. Andrzeja.
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zwróci uwag na artystów woskich. Jego to wpywowi przyzna naley

powierzenie wyconania grobowca króla Olbrachta w katedrze na

Wawelu (1501) artycie woskiemu, nowe formy do starej katedry wpro-

wadzajcemu. W gbi niszy póukiem zamknitej, ujtej w ramy ozdobnie

ornamentowane, stoi sarkofag z czerwonego marmuru, na którego wierzchu

spoczywa posta królewska. Ornamentacya niszy nosi ju cechy renesan-

sowe, korona i bero króla s jeszcze gotyckie.

W tym samym czasie rozpoczyna si przebudowa zamku Wawel-

skiego na paac. Prowadz j Wosi, a szczegóy pochodzce z pierwszych

at XVI w. wykazuj jeszcze wpywy gotycyzmu, który zostawia lad swój

na wdzicznych nadproach gotycko-laskowanych z renesansowemi gzem-

sami ; lad ten znika potem zupenie, a zwycia nowy kierunek, oparty

o to klasyczne, o cze dla antyków. Najpikniejszym wyrazem tego stylu

jest kaplica Zygmuntowska w katedrze (1517—1530). Rzeba z ca-

ym swoim aparatem pikna pogaskiego i z czci dla motywów staro-

ytnych, dla aparatu wyrae w postaciach nagich, ze swymi cherubinami,

nagimi amorkami, festonami, pojciami zamconymi nieraz co do wiary,

wprowadza tu w nysze marmurowe posgi szlachetnego nastroju, w po-

staciach ubranych w tuniki i togi, majce przedstawia witych patronów

kraju, a w medalionach proroków i ewangielistów. Wszystko wykonane

w szlachetnym czerwonym marmurze. Wród ornamentacyi cian spotyka

si pobony z treci nie idc w parze z przeznaczeniem miejsca wi-
tego — n. p. scena porwania Prozerpiny. Pikny, nagi chopiec utrzymuje

zakoczenie budowy nad latarni kopuy, bdcy dzieem mistrza woskiego

Bartomieja Berrecciego, architekta królewskiej kaplicy'). Kaplic Zy-

gmuntowska dekoruje rzebami prócz Berecciego Jan Ci ni ze Sieny i Jan

Marya Padovano, który prócz nagrobka Zygmunta 1 wykonywa pomnik

Gamrata (um. 1549) w kaplicy jego przy katedrze. Piotra Boratyskiego

(um. 1558) w poudniowej cianie katedry i figury w niszach cyboryum

kocioa Maryackiego.

Za tym przykadem powstaj liczne wspaniae grobowe mauzolea

biskupów i dygnitarzy polskich, posugujc si kamieniem miejscowym,

marmurami i bronzem. Drzewo lipowe polichromowane i zocone pozo-

stawili Wosi Zygmuntowskich czasów krajowym snycerzom, tworzcym
dziea sztuki religijnej jeszcze dugi czas w redniowiecznych pojciach.

W kociele znika redniowieczna forma sarkofagów; powstaj natomiast

monumentalne grobowce o ciany oparte, z postaciami zmarych w ozdo-

bnych niszach, zamknitych z boku kolumnami, które dwigaj gzems

górny, zamykajcy cao w rozmaitych bogatych formach, zoon prze-

wanie z marmuru, niekiedy z dodaniem kamienia lub bronzu. Przewaa
w nich architektura zoona z bocznych kolumn, zwizanych u góry bel-

') Wadysaw uszczkiewicz Bartolomeo Berecci. Kraków 1879.
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kowaniem, tworzca w rodku nisz, w której spoczywa sarkofag z po-

staci zmarfego.

Zupenie odmiennym jest pomnik grobowy Piotra Kmity mod-

szego (um. 1553), bdcy waciwie statu zmarego na piedestale, na

prawo od wejcia do katedry, dzieo nieznanego rzebiarza.

Grobowiec biskup,i Sottyka w katedrze.

Pod wpywem obcyci ksztacili si i swoi, a arcliitekt kaplicy Róy-
ców Jan Mictiaowic z Urzdowa by take rzebiarzem, którego dzie-

ami wcale niepospolitemi, s w katedrze grobowce biskupów Filipa Pad-

niewskiego i Andrzeja Zebrzydowskiego. — Do póniejszej epoki naley

Santi Guci, twórca posgów grobowych Zygmunta Augusta i postaci Anny

Jagiellonki na przodzie stalli królewskiej w kaplicy Zygmuntowskiej, oraz

Batorego w kaplicy tego króla za wielkim otarzem katedry.
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Rzebiarze posugiwali si w Polsce drzewem, ttamieniem i marmu-
rem, odlewnictwo z bronzu ograniczao si w XV wieku do ozdobnych

chrzcielnic, jak w kocioach w. Krzya i Karmelitów, dzwonów, w kocu
XV w. jednak zaczo oddawa usugi artystycznej pracy rzebiarskiej, od-

lewajc rzebione pyty nagrobne. Tu nale prawdziwe dziea sztuki:

pyty bronzowe Kallimacha w kociele Dominikanów (um. 1496 —
ryc. str. 245), Piotra Kmity w katedrze (um. 1505), trzech Salomonów
z pocztku XVI w., w kociele Maryackim (ryc. str. 97) i epitafium kar-

dynaa Fryderyka Jagielloczyka (um. 1503, ryc. str. 247) w katedrze przed

wielkim otarzem, zoone pyty poziomo w posadzce pooonej i z pa-
skorzeby pionowo przed podwyszeniem umieszczonej, a wykonanej do-

piero w r. 1510 w stylu renesansowym. Modele do tych pyt musieli robi

niepospolici rzebiarze, moe Wit Stwosz. Doskonao odlewów spowo-

dowaa przypuszczenie, e przypisywano je warsztatowi Vischerów
w Norymberdze, na co jednak nie ma dowodów '). Wobec wielkich dzie

bronzowniczych na pocztku XVI w. dowodnie w Krakowie wykonanych,

mona przypuci, e ju w XV w. warsztaty krakowskie zdolne byy po-

doa odlewom pyt powyszych. Odlewnictwo krakowskie doszo w XVI w.

do wysokiego stopnia doskonaoci, nietylko co do artyzmu roboty, wido-

cznego na odlewach dzwonów, armat, balustrad, wieczników, krat i t. d.

ale take co do wielkoci przedsibiorstwa, skoro zdolne byo odla tak

wielki dzwon, jakim jest Zygmunt na Wawelu, lub krat kaplicy Zygmun-

towskiej. Dzi aden z zakadów krakowskich nie byby w stanie stopi

takiej masy bronzu. Zygmunta ula w r. 1520 Jan Behem (um. 1533);

kraty kaplicy Zygmuntowskiej odlewa mistrz Serwacy w r. 1527. Krat

podobnych posiada Kraków jeszcze kilka z tej i póniejszej epoki, jak

w kaplicy Maciejowskiego i Gamrata w katedrze, w kaplicy Lubomirskich

u Dominikanów, Szembeków u P. Maryi. Nie wiadomo gdzie ulane zostay

wspaniae bronzowe pomniki B o n e r ó w w kociele Maryackim i z czyjej

rki pochodz. Nie ma powodu przypuszcza aby powstay po za Kra-

kowem. Jakkolwiek podobne do siebie pochodz prawdopodobnie od od-

rbnych twórców. Posta Bonerowej jest wicej sztywna, redniowiecznie

powana, posta Bonera wykazuje pewien ruch dumy i bogatsz orna-

mentacy herbów na dole umieszczonych. Boner umieszczony w póokrgej
niszy, Bonerowa w polu zamknitem u góry prostoktnie tablic z napi-

sem. Pilastry po bokach podobnie ornamentowane. Balustrada bron-

zowa w kociele Maryackim przed wielkim otarzem z orem i herbem

miasta wysza z pracowni Michaa Ottena w r. 1595. Pikn pyt bron-

zow Erazma Danigiela w kociele Maryackim odlewa Jakób Wein-

hold, którego dzieem take krata kaplicy Wazów, ozdobiona kom-

pozycy opiewajc znikomo wiata.

') Ludwik Stasiak: Prawda o Piotrze Visclierze. Kraków 1910.
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W XVII w. przypada epoka przekwitu stylu odrodzenia wród oy-
wionej czynnoci rzebiarskiej na polu religijnem. Po zwycistwie katoli-

cyzmu nad reformacy rozpoczyna si gorliwa dziaalno koo napraw
kocioów, budowy nowych, wypenienia ich wntrz dzieami sztuki i utwo-

rami przemysu artystycznego. Zjawia si obok marmurów i kamienia,

stosowanych oddawna do rzeby, t. zw. stucco i alabaster. Przewodnikami

w t\m ruchu artystycznym na polu rzeby s zakony. Wprawdzie rzadko

wystpuj rzebiarze szczególniej utalentowani, zato nie brako caego sze-

regu podrzdnych samouków cechowych, którzy posugujc si r>'cinami.

.1

Gowice kolumn w Sukiennicach (wedug rysunku Matejki).

tworzyli nieszczególne ale pracowite utwory rzeby kocielnej w otarzach

z kamienia lub drzewa.

W grupie zabytków rzeby XVII w. wypada odróni idce za pr-
dami upadajcej powoli sztuki zachodu od tych, które s dzieem domo-
rosych rzebiarzy, ju to cechowych, ju to zakonnych. W rzebie prze-

waaj u nas wpywy odrodzenia niemieckiego i flamandzkiego, rzebia-

rzami s czsto Niemcy lub Flamandzi powoani do Polski. Budow
kocioa w. Piotra i Pawa pierwszorzdnej wartoci, jeszcze w duchu

czystowoskiego stylu odrodzenia, prowadzi póniej Belg, Baudart. To te
on zapewne sprowadzi flamandzkiego rzebiarza, celem wykonania pos-
gów na niszach w facyacie pomieszczonych, a przedstawiajcych wi-
tych nowego zakonu jezuickiego, midzy nimi i naszego w. Stanisawa
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Kostk ') Traktowane s w kamieniu nieco dekoracyjnie, ale ze smakiem,

pod wzgldem draperyi z pewnym naturalizmem, brak im jednak charakteru

indywidualnego, a grzesz pewn gestykulacy przesadn, co zostao typem

jezuickim w rzebie a do ostatnich czasów. Takiemi s inne dziea rzeby

kocioów tego zakonu w Polsce. Do piknych rzeb religijnych w ala-

bastrze naley liczna pena szlachetnoci wypukorzeba postaci N. Panny

_ z dziecitkiem w oboku, któ-

^
~

I

rej towarzysz lotne anioki,

'^-
I

zdobice mauzoleum bogo-
sawionego Stanisawa Kazi-

mierczyka w kociele latera-

neskich kanoników na Ka-

zimierzu w Krakowie, dzieo

Pfistra wykonane roku 1632.

adna epoka sztuki w Pol-

sce nie moe si wykaza tak
liczb zabytków artystyczne-

go stolarstwa kocielnego
w poczeniu z rzeb figu-

raln, jak epoka baroka t. j.

wiekXVil. S to czasy, w któ-

rych architektura upadku re-

nesansu przybiera bogactwo

form i ornamentacy nie za-

wsze rachujc si z logik.

Otwiera si pole do fantazyi

artystycznej w budowie ota-

rzy, ambon, stal, w zdobieniu

rzeb opraw organu muzy-

cznego. Buduj si gówne
oharze kilkopitrowe z obra-

zami nad sob, a szeregi po-

sgów zajmuj miejsce w ni-

szach midzy kolumnami,
jak w kocioach w. Kata-

rzyny, Boego Ciaa. Dru-

giem polem umieszczania rzeby w wyrobach ozdobnego stolarstwa ko-

cielnego s stale czyli siedzenia ksiy, jak w kociele P. Maryi w Kra-

kowie, które pochodzc jeszcze z koca XVI wieku maj cay szereg

paskorzeb z ycia Maryi, a swoj polichromi zaznaczaj pewien roz-

dwik redniowiecza i niema delikatno techniki, lub stalle w kociele

') Zdanie uszczkiewicza. Klein w „kociele w. Piotra i Pawa" wykazuje, e
posgi ustawiono w r. 1724 i e prawdopodobnie poctiodz z dtuta rzebiarzy zaj-

tycli wówczas przy budowacli jezuickicli w Pradze.

Itt- 1

Smutek (rzeba Pleszowskiego w Muzeum Narodowem).
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Boego Ciaa z szeregami posków witych zakonu, rznitych z drzewa

i zoconych. S to roboty klasztornych snycerzy, wychowanych najczciej

w cechu miejskim. Prawie w kadym kociele krakowskim zobaczy mona
masy pucuowatych anioków, obsiadujcych gzymsa i otarze, krcone
filary nasadzone szczytem z wielkiemi esownicami i t. d. — s to wszystko

zabytki XV!I w.

Nowe siy zyskuje rzeba z budow kocioa w. Anny w Krakowie
i dekoracy jej wntrza. W r. 1702 przybywaj do jego dekoracyi rzebia-

rze Baltazar Fon tan a z bratem Franciszkiem. W ich wspólnem dziele

rzeba kocielna nie ma odgrywa rol. Wykonuj j w stiuku z t zr-

,.'--aKi'i:^-.-*»l*«

> *.
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Sarkofag królowej Jadwigi w katedrze.

cznoci, jak odznaczaj si dekoratorowie tej epoki, uywajc paskorzeb,

posgów, posugujc si niezwyk liczb anioków, cherubinów, maych
nagich pacholt skrzydlatych, z akcesoryami odnonymi do treci religijnej.

Najcelniejszemi pracami Baltazara Fontanys: wielka paskorzeba w ota-

rzu bocznym, „Zdjcie z krzya" i posgi . Janów w mauzoleum w. Jana

Kantego, obok posgów . Stanisawa i Wojciecha w prezbyteryum, oraz

posgi facyaty kocioa w. Anny ')•

Koniec XVII w. przynosi upadek sztuki. Zuboae po wojnach szwedz-

kich i dalej upadajce miasto, rzadko kiedy dwór goszczce, nie posiada

mecenasów sztuki. Pomniki Jana Sobieskiego i Michaa Winiowieckiego

w katedrze w tylnej nawie obiegowej, s dowodem tego upadku — rze-

') Julian Pagaczewski: Baltazar Fontann. Kraków 1909.

K. Ukowski. Dzieje Krakowa. 22
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biarstwo schodzi odtd w Krakowie powoli do szablonowego l<amieniar-

stwa na dugie czasy.

Oprócz dalszego marmuru Chciskiego, posugiwano si od XVI w.

chtnie marmurem z Dbnika i Paczotowic do rzeby architektonicznej.

Z tego marmuru pochodz liczne otarze, nagrobki, kominki i oddrzwia

napotykane w kocioach i domach krakowskich.

W kocu xviii w. sprowadzi Stanisaw August kamieniarza Eliasza

Galli'ego w celu odnowienia zaniedbanej dawno eksploatacyi tych mar-

murów z Dbnika. Przedsibiorstwo to nie rozwino si dla braku zapo-

trzebowania w zuboaem miecie. Galii zrobi w r. 1822 model pomnika

Kopernika do kocioa w. Anny, który mosinik Antoni Arkusiski od-

la z mieszaniny oowiu i cyny.

Gdy w r. 1818 zaoono przy Uniwersytecie Szko Sztuk Piknych,

sprowadzono wówczas z Warszawy odlewy antyków jako wzory; profe-

sorem by Józef Riedlinger z Wiednia, potem Józef Schmelzer (um. 1832),

autor „Biaej gowy", rodzaj Meduzy na domu 1. 6 przy ulicy Brackiej

i paskorzeby na domu I. 36 w Rynku ; robi on medaliony Kociuszki,

Lafayette'a i Chopickiego.

Równoczenie zjawia si Pawe Filippi, zdolny ornamencista, który

pierwszy zaj si porobieniem odlewów gipsowych z grobowców katedry

i podug nich robi poski królów, Kociuszki, Poniatowskiego. W r. 1840

obj nauk rzebiarstwa Karol Ceptowski (um. 1848), wyksztacony za

granic, wspópracownik Thorwaldsena. Z jego pracowni wyszy posgi
uczonych akademików w restaurowanem wówczas Kollegium Jagiello-

skiem ; wyksztaci on kilku uczniów, którzy potem za Krakowem praco-

wali, jak: Leon Szubert, Faustyn Cengler, Edward Stehlik, biegy restau-

rator czci kamiennych wielu kocioów krakowskich. Po Ceptowskim

obj katedr Henryk Kossowski, który wraz z malarzem Stattlerem

wprowadzi modelowanie z ywych postaci. Jego duta s biusty Jana

i Piotra Kochanowskich w kociele Franciszkanów, jego te uczniami byli

Parys Filippi, Franciszek Wyspiaski i Walery Gadomski"). Ten ostatni

najwicej znany z pomników Sobieskiego i Zygmunta Augusta w ogrodzie

Strzeleckim, oraz z popiersia Zyblikiewicza na placu przed magistratem.

S to pierwsze wybitniejsze roboty krakowskie po calem przeszo stuleciu

bezpodnoci. Z uczniów Gadomskiego Antoni Pleszowski pozostawi

jedyne, ale niezwykle pikne dzieo: figur w Muzeum narodowem. Smu-
tek, odlan w bronzie. Alfred Daun wykona pikne posgi Grayny
i Lilii Wenedy, na plantach stojce. Bronzowa Lilia Weneda bya po pó-
tora wieku pierwsz prób wielkiego odlewu bronzowego na miejscu wy-

konanego, gdy inne bronzy, którymi w ostatnich latach Kraków si ozdobi,

pochodz z zagranicznych odlewami. Tu nale: Antoniego Madejskiego

') \Vad. uszczkiewicz: Kartka z dziejów rzebiarstwa pierwszej poowy na-

szego wieku w Krakowie.
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wspaniay sarkofag króla Wadysawa Warneczyka w katedrze, czcy
spi z marmurem, Teodora Rygi era pomnik Mickiewicza na rynku, Piusa

Weioskiego tablica pamitkowa zwycistwa pod Wiedniem na froncie

kocioa Maryackiego, tablica grobowa Pawa Popiela w tyme kociele,

Gladyator i Taczcy niewolnik w Muzeum narodowem, oraz grupa Bojana

Kellkwiarz w. Floryana.

na plantach — Cypryana Godebskiego pomnik Kopernika w dziedzicu

Biblioteki Jagielloskiej, Wacawa Szymanowskiego pomnik Grotgera

na plantach, wreszcie Antoniego Wiwulskiego wspaniay pomnik Grun-

waldzki z daru Ignacego Paderewskiego.

W marmurze przyby)': sarkofag królowej Jadwigi w katedrze,

duta Antoniego Madejskiego, biust Fredry Cypryana Godebskiego pod

teatrem i cienny pomnik .Matejki w kociele Maryackim, tego rzebiarza.

22*
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Nie brak podstawy do rozwoju rzeby, jak jest Akademia sztuk pi-
knych, gromadzca znaczn liczb uczniów, wykazujcych czsto talent

i technik, ale brak zamonoci w spoeczestwie nie daje pola do pod-

jcia dzie wikszych, jako zbyt kosztownych.

Z przemysu artystycznego posiada Kraków najdawniejsze za-

bytki w pieczciach i aparatach kocielnych, których pochodzenie nie moe
by stwierdzonem, w kadym razie cz ich musiaa by na miejscu wy-

konan. Niewtpliwie wyrobem tutejszych zotników s: korona, bero,

ostrogi znalezione w trumnie Kazimierza W., jako przedmioty wykonane
na pogrzeb królewski. Z XiV i XV w. posiadaj skarbce kocielne liczne

kielichy, krzye, monstrancye, relikwiarze, hafty, oprawy ksig i t. d.

Z XV w. dochowao si znacznie wicej zabytków z wszelkich dzia-

ów przemysu: z dziau zotnictwa — trzy bera akademickie, z któ-

rych najstarsze pochodzi z roku 1404, drugie z poowy XV w., dar Zbi-

gniewa Olenickiego, trzecie z koca tego wieku jako dar kardynaa Fry-

deryka Jagielloczyka, oraz gotyckie kielichy kocielne. Rodzina Stwoszów
wydaa take zotnika, Macieja, brata Witowego, czynnego od r. 1488 do
1540. Wybitnem dzieem jest relikwiarz w. Floryana, z daru Zofii ony
Jagiey, w ksztacie wieloktnej puszki i podobny relikwiarz w. Stani-

sawa '), wykonany z fundacyi rodziny królewskiej przez zotnika Marcinka

w r. 1504, z paskorzebami po omiu bokach gotycko ozdobionych. Od
XVI wieku z pocztku z gotyckiemi reminiscencyami przechodz zotnicy

w renesans pod ogólnym wpywem czasu i otoczenia. Do wybitnych dzie

tego wieku naley relikwiarz w. Zygmunta z daru królewskiego w katedrze.

Znakomity cyzeler woski Jan Jakób Caraglio, przybywa do Krakowa

w r. 1539 (um. 1565) i wykonuje misterne medale; jego, zdaje si, dzie-

em jest srebrna oprawa pochwy miecza Zygmunta Augusta w skarbcu

katedralnym ze scen Herkulesa duszcego Hydr Lernesk. Z r. 1538

pochodzi srebrny tryptyk w kaplicy Zygmuntowskiej z wypukorzebami
z ywota Chrystusa wedug rycin Albr. Diirera. Jest to robota Norymber-

czyka Melchiora Bayra wedug modeli Piotra Flótnera. Tympanon zabrali

Szwedzi w r. 1647, zastpiono go drewnianym. Z krakowskich jubilerów

synie Grzegorz Przybyo (1523— 1547). Z czasów Zygmunta Augusta po-

chodzi srebrny kur strzelców krakowskich. Zygmunt III zabawia si jako

dyletant take zotnictwem: skarbiec katedralny posiada kielich jego roboty.

Trumna w. Stanisawa jest dzieem gdaskiego zotnika Piotra von der

Rennen, 1671 r. Relikwiarz na gow w. Jana Kantego wykona Krako-

wianin Jan Ceypler w r. 1695. Z okresu rokoka niema prac wybitniejszych.

W nowszych czasach zyska saw Józef Hakowski (1834 — 1897) ''), któ-

') X. Ignacy Polkowski: Relikwiarz w. Stanisawa („Czas" z d. 13 marca 1881).

Tene: Dawne relikwiarze katedry krakowskiej Kraków 1881.

Leonard Lepszy: Cecli zotniczy w Krakowie (Rocznik krak. T. I).

') Tene: Zotnictwo krakowskie Kraków 1887.
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rego wielka cyzelowana rzeba „Sobieski pod Wiedniem", wedug Matejki,

znajduje si w katedrze w lewej bocznej nawie.

O odlewnictwie z bronzu bya wyej mowa.

Zarzucony dzi wyrób wikszych naczy z cyny (konwisarstwo) by
dawniej bardzo oywiony. Z tego metalu robione s ozdobne trumny kró-

lewskie na Wawelu. Cechy krakowskie posiadaj pokan liczb naczy

stoowych, konwi, dzbanów, puharów.

Od XIV w. te zachoway si zabytki lusarstwa. Takiemi s drzwi

katedry z czasów Kazimierza W., ozdobione jego inicyaem, z koron
w polach midzy elaznami pasami okucia. Wiele kocioów posiada wzo-

rzyste elazne kraty w oknach i bramach kaplicznych od XVI w. a do

naszych czasów. Z zabytków stolarstwa najstarsze s, jak si zdaje,

skromne stalle gotyckie w kociele w. Krzya, potem nastpuje szafa

dbowa z r. 1513 w katedrze, wykadana drzewem kolorowem. Z epoki

renesansu i nastpnych pozostao bardzo wiele : okazae drzwi dawnego

ratusza, przeniesione do biblioteki Jagielloskiej, z pikn intarsy, stalle

kocioa Maryackiego z r. 1586 i katedralne 1591. Z epoki baroku okazae

stalle w kociele Boego Ciaa, w. Piotra, w. Anny i innych, kazalnice,

pulty i otarze olbrzymie, o których wyej bya wzmianka.

Trumna w. Stanisawa w katedrze-



ROZDZIA XVI.

Malarstwo miniaturowe — witrae — póniejsze miniatury, codex picturatus — mala-

rze cechowi — malowida cienne w kociele w. Krzya — w krugankach Franci-

szkaskich - polichromia ruska ~ Hans Kulmbach Hans Durer — freski na Wa-
welu — portrety - Dolabella — Zwonowski, Lekszycki, Trzycki, Konicz, Czechowicz,

Stachowicz — szkoa malarska -- Stattler, Ptonczyski, Michaowski, uszczkiewicz —
Matejko i jego wpyw — polichromia kocioa Maryackiego - Kossak — Muzeum

narodowe.

Najstarszymi dochowanymi zabytkami malarstwa w Polsce i w Krako-

wie s kodeksy modlitewne, ozdobione miniaturami za granic robio-

nemi. Katedra posiada cenny ewangeliarz emmeramski z XI w., przywie-

ziony przez Judyt, córk cesarza Henryka III, a drug on Wadysawa
fiermana, bogato miniaturowany, z postaciami witych i cesarza z ozdo-

bnymi inicyaami '). Klasztory wychowyway przepisywaczy i miniaturzystów

ksig religijnych, ale nazwiska ich poszy w niepami i niewiadomo kto

jest autorem licznych miniatur dawnych kodeksów.

Z Xiv w. pochodz przedstawienia figuralne w witraach kocioa
Dominikaskiego, P. Maryi, w. Katarzyny i Boego Ciaa. W roku 1427

wspomniany jest w ksigach miejskich malarz Konrad, w r. 1338 Hanko,

o których zreszt nic nie wiemy. W rachunkach kazimierskich z lat

1387—1390 znajdujemy ceny obrazów dostarczanych przez malarzy kra-

kowskich do kocioa Boego Ciaa, w którym znajduje si z tego czasu

Madonna, traowania a tempera, wykazujca wpyw malarzy czeskich.

O Kazimierzu W. wspomina Janko z Czarnkowa, e zamek królewski ozdo-

bi rzebami, malowidami, sklepienie chóru pokry zoconemi gwiazdami.

Z coraz liczniejszych ksig miniaturowych coraz wiksza ilo wykonywan
bya z pewnoci na miejscu, illuminowanie ksig „wyzwala si z celi kla-

sztornej i staje si cechowem, owadnite zupenie wpywem czeskim,

podobnie jak malowida al tempera" -).

Do wybitnych okazów miniaturowego malarstwa naley kodeks praw

miejskich krakowskich, spisany przez Baltazara Behema, przechowany

') Józet Szujski: O miniaturowym kodeksie Xl w kapituy krak. Sprawozdanie

kom. szt. T. 1.

O Leonard Lepszy: Kultura epoki Jagielloskiej. Kraków 1901.
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w Bibliotece Jagielloskiej (Codex picturaiis '), sporzdzony na pocztku

XVI w. Obejmuje on ornamenta trojakiego rodzaju : inicyay, obramienia,

szlaki i tarcze, wreszcie obrazy'^) przedstawiajce charakterystyczne zajcia

pojedynczych cechów. Autorem by jak si zdaje Jan Czimmerman, pod-

pisujcy si z aciska Carpentarius.

O wpywie Czechów na malarstwo krakowskie wiadczy podobie-

stwo przyjtego goda: trzech tarczy z trzema punktami na kadej; goda
tego uywali wanie malarze prazcy. Statuta cechu zalecaj 4-letni nauk,
z 2-letni wdrówk, a na sztuk mistrzowsk wskazuj wykonanie obrazu

Madonny z Dziecitkiem, krucyfiksu (do cechu malarzy naleeli i snycerze)

i w. Jerzego na koniu, które oceniali starsi cechu.

Kraków posiada przeszo siedemdziesit scen pdzla malarzy cecho-

wych z XV w. '), w ksigach spotykamy wymienione nazwiska rozmaitych

owoczesnych malarzy, gdy jednak obrazów swych nie podpisywali, nie

mona adnego z tych nazwisk oceni. Dugosz wspomina malarza Stani-

sawa Durinka, który mu w roku 1448 malowa podobizny proporców

zdobytych pod Grunwaldem. Z licznej produkcyi malowanych trypty-

ków tej epoki pozostao niestety niewiele, gdy w XVII i XVIII w. wy-

rzucano je bezlitonie, hodujc nowej modzie barokowych otarzy mar-

murowych. Dochoway si szczliwie w katedrze dwa obrazy, w. Sta-

nisawa i w. Wojciecha, które stanowiy skrzyda pierwotnego wielkiego

otarza, z pocztku XV w., a w kaplicy w. Krzya przy katedrze dotrway

zniszczone dwa tryptyki z lat 1467 i 1471 z malowidami, w których

znawcy dopatruj si wpywów norymberskich.

Staranno i umiejtno, z jak w ostatnich czasach brano si do

restauracyi dawnych budowli, odkryty liczne malowida cienne z XV
i XVI wieku, dowodzce plodniejszej dziaalnoci malarskiej w owej epoce,

ni dotd przypuszczano.

W kociele w. Krzya znalazy si w pobliu wejcia urywki re-

dniowiecznych fresków, sceny figuralne, zwietrzae i wyblade, które dzi

kady widzie moe, odsunwszy za otarz w kaplicy w. Andrzeja na

lewo od wejcia gównego tego kocioa, przekonano si, e ca cian
pokrywa spora i zajmujca gotycka kompozycya figuralna: Urzyowanie

P. Jezusa, pochodzca zapewne z pocztku XV w., malowana rzadk u nas

technik enkaustyczn, czyli farbami woskowemi. Obraz ten niewtpliwie

jest starszym od kaplicy; znajdowa si niegdy na zewntrz kocioa i by
zapewne przedmiotem dewocyi przechodniów. Póniej ujto go w dosta-

wion do ciany kocioa dobudow.

') Publikowany przez austr. Muzeum sztuki i przemysu w Wiedniu w r. 1889

przez Brunona Buchera: Die alten Zunft und Yerkehrs-Ordnungen der Stadt Krakau.

'^) Leonard Lepszy: Studya nad ornamentyk kodeksów miniaturowych polskich,

w „Przemyle artystycznym", Lwów 1896.

') Wad. uszczkiewicz: Malarstwo cechowe krak XV i XVI w. Kraków 1873.



Obraz symboliczny Jezusa toczcego winogrona.



346

W cigu kilku ostatnich lat wyszed na jaw cay cykl maowa cien-

nyci w krugankacti klasztoru 0. Augustyanów przy w. Ka-

tarzynie z koca redniowiecza. S przewanie freskami póniej pocigni-

terni al tempera lub klejowo, a nawet olejno. Przedstawiaj Chrystusa,

M. Bosk i rónych witych, czasem sceny z ycia witych.

W krugankach klasztoru 0. Franciszkanów w ramieniu wscho-

dniem i poudniowem tych korytarzy, odkryto reszty dawniejszych portre-

tów biskupów, malowanych na tynku al fresco, z koca XV wieku i po-

cztku XVI. Byy to niegdy prawdziwe dziea sztuki, niestety dzi docho-

wane tylko w fragmentach. W dwóch miejscach znalazo si kilka gów
z infuami, gdzieindziej rzd dolnych koczyn z resztkami szat biskupich.

Dochoway si tylko trzy cae postaci. W naroniku wschodnio-poudnio-

wym pókulist cian pod lunet sklepienia zajmuje kompozycya alego-

ryczna z xvii w., przedstawiajca chrzecijanina przynoszcego swoje serce

w ofierze Chrystusowi, na cianie jednego z dalszych przse zachodniego

ramienia kruganków, wielki redniowieczny obraz, malowany al tempera

z przedstawieniem Chrystusa w cierniowej koronie i pokrytego ranami,

toczcego winne grona w prasie. Pomys ten nalecy do caego systemu

symboliki gotyckiej, znany jest w sztuce europejskiej z niewielu zaledwie

zabytków. Jest on w zwizku z kultem krwi Chrystusa, stosownie do pro-

roctwa Izajasza; Chrystus nagi i cierpicy toczy winne grona, z boku

wspóboleje z nim Matka Boska, z góry bogosawi Bóg Ojciec, anioowie

za unosz w niebo dusze odkupione krwi Zbawiciela. Sok czerwony

z prasy spywa do kielicha na otarzu, przy którym kapan odprawia

msz w. OlJok tej dolnej sceny s jeszcze dwa boczne obrazy: Biczowanie

Chrystusa i Cierniem koronowanie.

Wiele z tych ciennych malowa zniszczao niepowrotnie, zapewne

jednak jeszcze pewna ich liczba znajdzie si pod tynkiem starych kocioów
i klasztorów krakowskich.

Zupenie odrbny charakter nosi polichromia kaplicy wi-
tego Krzya w katedrze, wykonana kolo r. 1470 przez malarzy ruskich

sprowadzonych z Wilna. Dekoracya przedstawia na sklepieniu Bogarodzic,

proroków, chóry anioów, na cianach liczne sceny z ycia i mki Chry-

stusa wedug poj wschodniego Kocioa. Z jedynego tego zabytku ru-

skiego malarstwa w Krakowie, moemy mie pewne pojcie, w jaki sposób

dekorowane byy ciany komnat sypialnych na Wawelu, malowane koo
r. 1393 przez malarzy ruskich, sprowadzonych przez Jagie').

W architekturze i rzebie objawi si wpyw renesansu woskiego

wczenie i silnie i pozostawi widoczne lady i okazae dziea, w malar-

stwie natomiast wpyw ten by póniejszy i mniejszy. Wybitniejsze obrazy

od XV wieku w Krakowie napotykane byy przewanie dzieami malarzy

obcych.

') Stanisaw Tomkowicz: Wawel I. Kraków 1908.
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W r. 1514 przybywa tu Hans Sues z Kulmbachu'), znakomity

mistrz norymbersi\i, i tworzy cyl<i omiu obrazów z ycia w. Katarzyny,

w zakrystyi kocioa Maryackiego, pi obrazów z ycia w. Jana Ewan-

gielisty (cztery w kociele w. Floryana, jeden w Maryackim); kolorysty-

czne te dziea, oparte na studyum natury, z pierwszymi u nas krajobra-

Ukrzyowanie, fresk w krugankach kocioa w. Katarzyny.

zami w gbi, s prawdziwemi perami dawnyci zabytków i nie pozostay

bez wpywu na wspóczesne malarstwo cechowe. Z zagranicy te poctiodzi

synny obraz srebrny w kaplicy Zygmuntowskiej z r. 1538 z wysoce arty-

st}'cznie malowanemi scenami Mki Paskiej. W r. 1526 osiad w Krakowie

') Maryan Sokoowski: Hans Sues Kulmbach, jego obrazy w Krakowie i jego

mistrz jocopo dei Barbari. Spraw. Akad. hist. szt. T. II.
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Hans Diirer, brat Albrechta, naby dom przy ulicy Grodzkiej i tu zmar
w r. 1539. Jego pdzla jest portret biskupa Tomickiego w krugankach

Franciszkaskich i obraz w. Hieronima w Muzeum Narodowem; w r. 1529

uytym byl do malowania paacu na Wawelu.

W paacu na Wawelu znaleziono pod pobiak cian w jednej z sal

na I pitrze lady fryzu pod sufitem biegncego, podobnie na otwartych

galeryach dziedzica w naroniku poudniowo-wschodnim zachowa si

pod stropem fryz barwny dugoci okoo 60 m, a na wysoko mierzcy

3 metry. By moe, e s to utwory Hansa Diirera, póniej jednak prze-

rabiane z powodu napraw murów. Konserwacy tego fryzu powierzono

Julianowi Makarewiczowi, który usunwszy póniejsze warstwy pobiay

i farb rozmaitych, zakrywajce dzieo dawnych artystów, odczyci waci-
w dekoracy i napoi zwietrzae farby bezbarwnymi pynami, które je

oywiy i utrwaliy. Wystpiy na jaw w medalionach kolosalne gowy
cesarzów rzymskich, w profilu traktowane jakby paskorzeba na tle b-
kitnem. Medaliony ujte w malowane ramy i trzymane kady przez dwie

postacie ludzkie, wielkoci mniejszej ni naturalnej, poczone w cig jeden

zapomoc listew, gzemsów, supów i limacznic, w których malarz per-

spektywicznie odtworzy widzian z dou fantastyczn architektur. Barwy
miejscami speze wogóle s jeszcze do ywe. S tam nietylko udatne

ta i otwory ciemne, ale czerwone, zielone, óte, partye szat skocznych

figur trzymajcych medaliony, czerwone przepaski na gowach cesarzy i zie-

lone wiece laurowe. Najlepsz stron zabytku s ornamenty; ale niektóre

szczegóy figuralne, zwaszcza gowy postaci niewiecich trzymajcych me-

daliony, s wcale dobre, widziane nawet z bliska. Malowanie wykonane

technik klejow moe pochodzi z drugiej poowy XV! w., nie jest jednak

pierwotnem. Zachoway si lady, e ju przedtem gbsza warstwa tynku

bya pokryta dekoracy, z której trudno zda sobie spraw, ale która

miaa podzia i ukad podobny. Cao czyni kolorystycznie i dekoracyjnie

efekt dodatni.

Wspóczesne lub nie wiele wczeniejsze s malowania w kociele

w. Krzya. Wntrze tego kocioa byo kilkakrotnie malowane i to

czciowo. Po poarze w roku 1528 zabrano si do postawienia skle-

pienia prezbyteryum, a okoo r. 1540 pomalowano je, umieszczajc na

piknych tarczach kluczów sklepiennych kolejno: znak Duchaków, Bone-

rowsk lili, wa Sforzów, ora polskiego z przeplecion liter S, Korab

Tomickiego biskupa, wieo zmarego i herb yjcego biskupa Latalskiego.

Fundowa i stara dokada ówczesny przeoony kocioa i szpitala X. Sta-

nisaw Teplar, a by moe, e malowanie wykonywa spowinowacony

z nim ówczesny starszy cechu malarskiego równie Stanisaw Teplar, bo

przy jednej z konsol znajduje si monogram z liter T. S.

„Najciekawsze s ornamenta sklepienia, gdzie malarz cho nieraz

zapragn zarwa troch renesansu w ogólnem zoeniu deseniu, to przy

wykonaniu reszcie dorabia gotyck manier licie i puszcza j w wir,
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tulejki rozkrca, kosze mu si nie udaway, robiy si z nici piercienie,

z piercieni sypay si istki sercowe i fruway nadto swobodnie, jak za

najlepszych czasów redniowiecza, sypay si z kadego zaktka granaty,

nanizane na sznury".

Portret biskupa Tomickiego.

„W kilkanacie lat póniej okoo 1566—70 pomalowano dalsz cz
kocioa t. j. sklepienie nawy i górn cz cian teje. Pola sklepienia

zapenia dekoracya arabeskowa ze splotów rolinnych, stylizowanych

kwiatów, koszów z owocami, wród których widzimy misternie wplecione

ksztaty zwierzt fantastycznych, gowy orów czy gryfów, gówki anio-

ków skrzydlatych; s tam i maskarony komizujce i gowy wicej seryo

malowane, jakie ptaki, pisklta i czubatki i kraski, a w koszach gruszki
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olbrzymie. Ornament ju cay prawie symetryczny a zawsze w ogólnej

symetryi cile utrzymany, w kolorach ywszy".

„Zna w tern dobr epok renesansu, wiey jeszcze powiew sztuki

woskiej dworu Zygmuntów. Najsilniejszym jednak akcentem caego od-

krycia malatur dawnych s postacie Ojców Kocioa i biskupów, umie-

szczone w górnej czci cian nawy, kada w osobnej lunecie, stojce na

fryzie, który wyobraa ziemi, a jest pasem biegncym w wysokoci wy-

rostu sklepie, na równi z koron stupa.

„Postacie witych s kolosalne, mierz po cztery metry wysokoci,

wietnie narysowane, okazae. Po lewej stronie chóru biskup, bdcy
miem przypomnieniem portretów z kruganków Franciszkaskich w Kra-

kowie, o przelicznej gowie agodnej z wyrazem jakby smutku w oczach

lekko zamglonych. Napis odnaleziony przekona, e to mia by Iwo,

biskup krakowski. Na rodkowem polu naprzeciw okien w. Hieronim

w stroju kardynalskim. Obok w. Grzegorz papie w biaej bado-ótawej
szacie, przepyszny w szerokim rzucie draperyi paszcza lamowanego zot
bordur i drogim kamieniem szmaragdów" ').

Od poowy XVI w. pojawia si coraz czciej portret. W drugiej

poowie tego wieku odznaczaj si w portrecie Marcin Koeber z Wro-

cawia, którego portret Batorego w klasztorze Missyonarzy na Stradomiu

uchodzi za najlepsz podobizn tego króla.

Kruganki Franciszkaskie posiadaj kilkadziesit portretów biskupów

krakowskich, a galerya ta daje nam ca history portretu w caym sze-

regu obrazów od XVi w. chronologicznie do dzisiejszych czasów siga-

jcym -). S to wizerunki przedstawiajce ksit Kocioa w caej postaci,

wielkoci naturalnej, albo wicej ni naturalnej, przewanie autentyczne,

bo przez malarzy wspóczesnych wykonane. Niemaa cz tych obrazów

jest wcale dobrego pdzla, kilka z nich nawet miao wybitnych artystów

za twórców. Niegdy znaczna ich liczba posiadaa niezwykle okazae ramy,

naksztat otarzy, lub wielkich ozdobnych epitafiów, w drzewie wyrzebione.

Czas wiele z tych pomników zniszczy, wiele z nich uszkodzi — tak jak do

naszych czasów doszy, daj jeszcze wyobraenie o bogactwie ofiarodawców

i pompie. Portrety dawniejszych redniowiecznych biskupów byy malowane

wprost na cianach, nie mogy one by wspóczesnemi, gdy mury kru-

ganku pochodz zapewne z czasu nie wczeniejszego nad poow XV w.

Najwczeniejszy portret, nie cienny, lecz sztalugowy, jakoby olejno ma-

lowany, tej galeryi biskupiej, biskupa Jana Konarskiego (urn. 1525) nie-

dochowa si do naszych czasów. Galery obrazów w krugankach po-

mnoy wizerunek w. Stanisawa biskupa, który do niej waciwie

') Stanisaw Wyspiaski: Dawna polichromia kocioa w Krzya w Krakowie.

Rocznik krak. T. 1.

) Stanisaw Toinkowicz: Galerya portretów biskupów krak. Biblioteka krak. 28
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nie naleaf, lecz w XVI w. i dugo jeszcze potem wisia w l<rucicie przy

wejciu do kruganków.

^ff^^-ff<'!''<rfi:(,^^-:^-^'^'''^^^^^^ /-^j^^M lliH^Mi^y^^, , t^l- •'^^ •IM ' "^ 'ii&^^,.«;^
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Portret króla Wadysawa IV w aui Uniwersytetu.

Obraz to wspaniay i cenny, malowany na drzewie sposobem rednio-

wiecznym. To obrazu jest zocone i rzadkim wyjtkiem cakiem jednostajne,

gadkie. Zwraca dalej uwag portret Piotra Tomickiego (1523— 1535),
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którego twórc by, jak si zdaje, Hans Diirer. Warto jego polega na

malowniczoci ukadu, efekcie dekoracyjnym i udzcym odtworzeniu akce-

soryów. Z doctiowanycti w caoci epitafiów najstarszym jest portret biskupa

Szy szkowskiego (1617—1630). Jest to wiszce na cianie epitafium

drewniane, znacznycli rozmiarów. Stylowo naley do rozkwitego, cho
jeszcze nader powanego baroku. Cz gówn i rodkow stanowi obraz

ujty w ramy sutego okroju i skomplikowanego ksztatu, z naddanem

pókolem u góry a uszami zwieszonemi u naroników dolnych. Po bo-

kach ramy wystpuj naprzód na konsolach kolumny korynckie o trzo-

nach pokrytych ornamentacy ze skrtów przeroczystych. Wyej belko-

wanie wysokie o wielkim wystpie wspiera si kocami na kapitelach

i przeskakuje ukiem od jednej kolumny do drugiej, zamykajc gór ca
kompozycy. Skrty wdzicznego rysunku i modelowania, wyborn sny-

cersk robot wykonane, pokrywaj take wszystkie powierzchnie archi-

tektury pomnika. Tej ramie, która tak ukadem jak wykonaniem jest naj-

pikniejsz z dochowanych na krugankach Franciszkaskich, wartoci

nie dorówna portret malowany na pótnie.

Portret Trzebickiego (1657— 1679) ujty jest take w epitafium

drewniane wiszce, które zajmuje cian jednego przsa sklepiennego,

w caej niemal szerokoci i wysokoci. Malowanie pierwszorzdne, wy-

borne tak w rysunku jak w kolorycie, w oddaniu efektów powierzchni

materyau, refleksów, wiatocienia, fadów draperyi i szat ; twarz znako-

micie opracowana i odczuta
;
podobiestwo i studyum bije z caoci

i z kadego szczegóu. Technice doskonalej odpowiada talent nie may.

Portret to jeden z najlepszych z caego zbioru, mieci w naroniku po

lewej stronie trudno czytelny podpis „Daniel Frecherus" i rok 1664. Fre-

cherus by istotnie malarzem nalecym do cechu malarskiego w Krako-

wie w xvii w. Wyzwolonym tutaj zosta w roku 1621. Musia si potem

ksztaci u którego z mistrzów flamandzkich.

Epitafium Lipskiego (1734-1746) naley do najwikszych. Wzno-

szc si od samej posadzki, przypomina ksztatem raczej otarz ni na-

grobek. Wykonanie portretu jest bardzo dobre. Rysunek wyborny, malo-

wanie delikatne, modelowanie ciaa, draperye i fady szat, akcesorya, bardzo

staranne i poprawne. Jest tradycya, e ten portret robi Konicz.

Pomnik Sotyka(1759 1788) jeszcze pompatyczniejszy, zbudowany

na ksztat jakoby otarza, siga od posadzki po sklepienie a jest tak sze-

roki, e musiano dla czciowo wyrba ebra sklepienia u ich wyrostu

ze ciany. Olbrzymia budowa skomponowana jest cile architektonicznie

wedug stylu t. zw. „Zopf", skaniajcym si ju ku stylowi cesarstwa.

Pomidzy grupami kolumn znajduje si portret Sotyka malowany olejno

na pótnie. By moe, e jest pdzla Smuglewicza, niektórzy znawcy raczej

przypisuj go Janowi Plerschowi. W kadym razie portret to jeden z lep-

szych w tym zbiorze. Z powodu odkrycia za epitafiami fresków malowa-

nych na cianach, epitafia zasaniajce te malowida przeniesione bd do
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ssiedniej wieli<iej kaplicy „wfosi<iej", od wiei<u opuszczonej, a obecnie

odrestaurowanej.

Jeeli galerya biskupia tyle interesujcych dzie malarstwa zachowaa,

to ile musia ich posiada Wawel, niestety zupenie z nich ogoocony.

O Zygmuncie lii wiadomo, e „obrazów czeka z wielk radoci, dziwna

rzecz jako si w nich kocha, kiedy co cudnego ma". Sprowadza te obrazy

woskie, niderlandzkie; legat papieski Henryk Gaetano przywióz mu
w r. 1596 kilka obrazów sawnych mistrzów woskich, wreszcie sprowa-

dza król i samych artystów do pracy na miejscu. W r. 1587 Pawe Tom

-

turn, prawdopodobnie Holender, maluje na zamku krakowskim pi por-

tretów królewskich. Okoo roku 1600 przybywa Tomasz Dolabella
(um. 1650), malarz nadzwyczaj podny, przez pó wieku dziaajcy, zwi-

zany z miastem stosunkami rodzinnymi (oeni si z córk drukarza Piotr-

kowczyka) i artystycznymi, malowa portrety caej rodziny królewskiej,

tudzie wiele obrazów religijnych do kocioów Dominikaskiego i Fran-

ciszkaskiego, w których w r. 1850 pady one pastw pomieni. Odzna-

cza si atwoci kompozycyi i mia faktur; zarzucaj mu pewn po-

bieno i lekcewaenie natury. Obok tych i innych cudzoziemców pracuj

krajowcy, trzech Proszowskich, ukasz Porbowicz (um. 1637) autor Chry-

stusa Ukrzyowanego w kociele w. Marka; Zacharyasz Zwonowski,
autor scen z ycia w. Augustyna w zapieckach stal w kociele w. Kata-

rzyny; okoo r. 1630 Bernardyn Franciszek Lekszycki (um. 1668), na-

ladowca, a czasem i kopista Rubensa, którego obrazy : Wieczerza Paska,

Ukrzyowanie i Droga na Golgot wedug rycin Rubensa posiada koció
Bernardynów; Jan Aleksander Trzy cki, zwany z aciska „Triciusem",
nadworny malarz królów Michaa, Jana 11! i Augusta II, którego pdzla

kilka portretów zawieszono w Collegium novum.

W drugiej poowie XVII wieku czynni s przy dekoracyi kocioa
w. Anny: Szwed Karol Da n kwart, Wosi: Innocenty Monti i Pawe
Pa gani, tudzie Polak Jerzy Siem igin o wski , który przybra pseudo-

nim Eleutera, „aby zgorszenia w stanie rycerskim nie wywoa".
W XVIII w. najwybitniejszym przedstawicielem malarstwa religijnego

by Szymon Czechowicz (ur. w r. 1689 w Krakowie, um. 1775), który

w Warszawie zaoy pierwsz szko malarstwa, podny i pracowity, ale

niesamodzielny naladowca woskich malarzy: Obrazy jego znajduj si

w kociele Pijarów, w. Floryana, w zapieckach stal kocioa w. Anny.

Podobnym, lecz wicej na natur zwaajcym, jest Krakowianin Tadeusz

Konicz vel Kuntze (ur. 1695 um. 1758), którego obrazy dochoway si

w katedrze i w kociele Misyonarzy na Stradomiu. W r. 1745 uzna uni-

wersytet cech malarzy za zgromadzenie mów sztuki wyzwolonej i przy-

puci go do uywania wolnoci czonków uniwersytetu. August III za-

twierdzi to postanowienie, które podnosio moralnie malarzy, wynoszc
ich z rzemielników na artystów. Praktycznego znaczenia to nie miao.

Zasyn ponad sw warto Micha Stachowicz (1768—1825), dziki



Jan Matejko : lub Kazimierza Jagielloczyka.
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zwróceniu si ku tematom najbliszego ycia. Rysowa i malowa nieszcze-

gólnie, posiada atoli niewtpliwy talent kompozycyjny, któremu jednak

brako odpowiedniej szkoy. Jego obrazy historyczne ze wspóczesnych

wypadków Krakowa uczyniy go nad wyraz popularnym, jego ilustracye

ycia codziennego i zabytków s trwalemi dowodami rzeczywistej zasugi.

Ostatni wiek przyniós pewien postp i wikszy plon '). W r. 1818

powstaje przy uniwersytecie szkoa malarska, w której pierwszym nauczy-

cielem by Józef Peszka (1767— 1831), wskazujcy jako drog — kopio-

wanie starych obrazów, drugim Józef Brodowski (1775 1853), uczcy
rysowa z wzorków. Oywia si szkoa w r. 1835 pod kierunkiem Woj-

ciecha Stattlera-Sta skiego (1800—1882), który wprawdzie sam nie

szed naprzód, ale przynajmniej jako nauczyciel z zapaem ksztaci uczniów.

W Muzeum Narodowem jest jego obraz „Machabeusze", nagrodzony zo-

tym medalem na wystawie paryskiej w r. 1841, zimny utwór akademicki,

wygldajcy na kopi starego obrazu. Jan Nep. Gowacki (1802— 1847)

by ojcem krajobrazu szkoy krakowskiej, po nim Aleksander Plonczy-
ski (1822 — 1857). Nastpc Stattlera by Wadysaw uszczkiewicz
(1828-1900), który, jako rutynowany pedagog i uczony, umia przelewa

w innych wiedz i zapa do sztuki, cho sam wybitniejszych dziel malar-

skich nie stworzy.

Piotr Mich,aowski (1800-1855) przerós wszystkich wspócze-

snych talentem, rozmachem i oryginalnoci, malujc akwarel i olejno,

obok portretów sceny wojskowe, zwierzta, wypadki historyczne, typy

ludowe. Przewana liczba jego dzie pozostaa za granic, kilka szkiców

posiada Muzeum Narodowe.

A do Matejki, Grottgera i Juliusza Kossaka malarstwo polskie obja-

wiao si sporadycznymi talentami i ich utworami, nie miao oddwiku
w spoeczestwie, nie wywierao adnego wpywu.

Czem jest Matejko, o tern wie caa Polska. Ale Kraków dunym
mu jest pomnik, któryby przypomina jego niezmierne zasugi dla kultury

Krakowa. Nie tylko tworzy arcydziea, ale przemówi do duszy narodu,

poruszy najobojtniejsze dotd dla sztuki warstwy; uznanie w kraju i za-

granic przemówio do ogóu. Wystawa kadego nowego obrazu Matejki —
z której dochód przeznacza twórca przewanie na cel publiczny — ci-
gaa niebywae pierwej tumy. Odtd zaczli oglda obrazy nie tylko

znawcy, mecenasi sztuki, dyletanci i mionicy, ale wszystkie warstwy,

wród których nie brako wyrobników, onierzy, sug, odtd zaczto si

interesowa na prawd sztuk; Matejko przyspieszy w tym wzgldzie kul-

tur, oddziaa szeroko i gboko. Zamiowany w przeszoci bada prze-

dewszystkiem najblisze mu zabytki Krakowa, uwiecznia je pdzlem i oów-
kiem, posiad gbok wiedz archeologiczn i odczucie przeszoci, a z tej

') J. Mycielski: Sto lat dziejów malarstwa polskiego, 17o0-]860. Kraków 1897.
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skarbnicy szafowa suc rad i pomoc przy konserwacyi i restauracyi

zabytków Krakowa.

Matejko czuwa nad odnowieniem Sukiennic, rysowa projekty pi-

knych gowic kolumn bocznych i zakocze nowych attyk nad westybu-

Jan Matejko: mier W. Mistrza (fraoment z obrazu Bitwa pod Grunwaldem).

lem i Langerówk. Najwicej pracy woy w restauracy i poh'chromi

kocioa P. Maryi, nad któr nie tylko czuwa, ale przygotowa wzory

odpowiadajce duchowi budowy, natchnione artyzmem i gbokiem nabo-

estwem i w barwnem tem dziele przypomnia dzieje przeszoci, funda-
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torów, opiekunów, instytucye miejskie, stworzy niejako barwami history
tego kocioa.

Matejko malowa sam akwarelowe wzory naturalnej wielkoci i ca-

emi dniami czuwa nad wykonaniem. Czci figuralne wykonywali pod
jego dozorem artyci : Tomasz Lisiewicz, Antoni Gramatyka, Edward Lepszy,

Zembaczyski, Biekiewicz, Daszkiewicz, Antoni Tuch, Józef Domagalski,

Józef Mehoffer, Stanisaw Wyspiaski, Szporn, Lindenman i Stefan Ma-
tejko, czci ornamentacyjne geometryczne i rolinne wykonywa Antoni

Tuci z pomocnikami. Sklepienie pokryto lazurem ze zotemi gwiazdami,

ebra ubrano w ustpy czarne i zote ywo ze sob kontrastujce, po-

kryte monogramami i motywami herbów zwornikowych. Zworniki na skle-

pieniu w formie tarcz byty puste, wykuto wic na nich herby: Krakowa,
Iwona Odrowa, Orla Polskiego i monogram Maryi.

ciany prezbyteryum podzielone s poziomo wzkim barwnym fry-

zem z herbami dobrodziejów. Nad fryzem umieszczono 12 herbów i gode
odnoszcych si do historyi miasta, którego gówn far by koció Ma-
ryacki. Poczynajc od strony prawej otarza Stwosza id one w nastpu-

jcym porzdku : najbliszem tego jest tu herb miasta Krakowa, wzity
z najstarszej pieczci, nastpnie id: druga piecz miejska, goda cechu

kuszników, rzeników z gow wou i toporem; pasamoników z anioem
i wag; zotników ze w. Eligiuszem, piecz Kleparska ze w. Floryanem,

miasta Kazimierza; cechu mieczników, sdu magdeburskiego, uniwersytetu

Jagielloskiego ze w. Stanisawem i herb królewsko-kujawski lew z orem.
Razem dwanacie barwnych obrazów rozmiarów znacznych, bo przeszo

metr wysokoci majcych. Pod temi godami na jasnych banderolach rozwi-

nita gotyckiem pismem pie Salve Regina, której ostatnie sowa „virgo

Maria" zdobnemi goskami rozoyy si w wakich pasach muru midzy
oknami wieloktnego zakoczenia kocioa, nad wielkim otarzem.

Poniej fryzu z herbami modlcy si anioowie, którzy trzymaj ban-

derole z ustpami Litanii loretaskiej. .Anioowie niej umieszczeni graj

na rónych instrumentach charakteru swojskiego.

Nawa gówna dawaa mniejsz przestrze pod dekoracy malarsk
z powodu przezroczystoci cian wycitych w arkady. Dekoracy sklepie-

nia i eber podobna jak w prezbyteryum, w miejsce zota uyto barwy

ótej, oddzielanej od czarnej paskami biaymi i czerwonymi. W ciany

obok okien wprowadzono malowany ukad cegie dwubarwnych i deko-

racy rolinn. Jako dalszy cig gode zaznaczajcych udzia miejskiego

spoeczestwa w budowie i urzdzeniu kocioa umieszczono goda ce-

chów cieli, paników, ksigarzy, bialoskórników, szewców, lusarzy, mu-
rarzy, krawców, piekarzy, kaflarzy, tokarzy, rkawiczników, kowali, kra-

marzy i ludwisarzy.

Na wstgach bia)'ch ponad godami rozwin twórca polichromii

sowa antyfony: „pod Twoj obron". Na cianie midzy wieami obok
organów goda fakultetów Uniwersytetu Jagielloskiego. Pod spodem
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wstgi z napisami faciskimi : Ego sum i Pax vobiscum. Jedn z naj-

wikszych ozdób artystycznych kocioa, która wysza z pod rki mistrza

polichromii jest wspaniaa posta Wiary, ujta w koo, na sklepieniu prze-

strzeni za organami. Malowa j P. Gramatyka wedug kartonu Ma-

tejki. Stanowi ona jakby zwornik olbrzymi krzyujcych si eber, malar-

sk oddanych sztuk — pola s lazurowe ze zotem! gwiazdami. Wspa-

niaa Fides utrzymuje olbrzymi tarcz rozdzielon na pola : z orem

Artur Grottger: Z cyklu Lituania (w Muzeum Narodowem).

W porodku, pogoni i lwem ruskim u góry, spodem z gow ubrz
kalisk i kujawskim na póorlem i pólwem. Wszystko to w barwach

penych i zotem zbogaconych stoi w zgodzie z nowym masswerkiem gó-
wnego okna fasady.

Nawy boczne otwarte arkadami do wntrza, z drugiej strony wej-

ciami do kaplic, midzy któremi liczne otarze, nie daway miejsca do

figuralnej dekoracyi. Pod polichromi naday si jedynie sklepienia i wa-
kie obramienia wej do kaplic. W nawie prawej na cianie ponad chór-

kiem renesansowym odmalowanym zosta herb Akademii Umiejtnoci
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Krakowskiej. W nawie lewej uzupeniaj malarsk cao na cianie za-

chodniej godo cechu malarzy krakowskich i trzy kamienne tarcze z her-

bami królowej Bony (Sforza), domu rakuskiego i rodu Fogeivederów.

Kamienie te z XVI w. nie wiadomo jakiego pochodzenia znalazy si po-

rzucone w sklepach kocielnych, a odrestaurowane i pomalowane na nowo,

Jan Matejko

stay si ozdob kocioa. Na zworniku umieszczono portret X. Juliana

Bukowskiego, który darem kilkudziesiciu tysicy zr. umoebni restau-

racy kocioa.

O polichromii tej pisze Witkiewicz'): „Sztuka Matejki wkraczajc do

kocioa Panny Maryi, nie bya intruzem, który wchodzc gdzie rozpiera

') Stanisaw Witkiewicz: Matejko, Lwów 1909.
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si brutalnie, poniewierajc to, co tam zastaje, nie bya parweniuszem

uczcym si etyi<iet>' na i\rólewskim progu, który ma przestpi. Matejki

polichromia nie jest w stosunku do cian strzelistych Maryackiego kocioa
tem, czem byh' sztukaterye lub malowania baroku, ogarniajce brutalnie

gotyckie nawy i sklepienia; nie bya te wynikiem nauki, erudycyi, zdo-

d Wiedniem.

bytej mozoinemi studyami w zakresie gotyckiego stylu. Nie, Matejko wszed

tam jak zbkany wród ludzi XIX wieku duch redniowiecza, którego co
wyzwolio i któremu otwaro waciwe mu wiaty, w charakterze, w po-

jciu, w ogólnych liniach, w jakoci i nateniu barw, jest ona absolutnie

z tego samego co sztuka Wita Stwosza wiata. Ta cudowna litania, któr
Matejko wypiewa na cianach prezbyteryum, zdaje si tam konieczn,

zdaje si od wieków otacza tryptyk Stwosza, by organiczn jego czci.



362

To zoto, purpura, turkusowy bkit, te prgi czarne i pomaraczowe, te

ponsowe fasowania, te zwoje stylizowanych rolin, gwiazdy i krzye —
wszystko zdaje si by uzmysowieniem tego porywu duszy, zmateryali-

zowaniem tego snu bajecznego, który ogarnia czowieka od przestpienia

progu Maryackiego kocioa".

Idealnym pomnikiem zasug Matejki, a zarazem obrazem jego pra-

cowitej a genialnej dziaalnoci jest „Dom Matejki", nabyty wraz z jego

zbiorami i wielu pracami drog skadek od rodziny i oddany Muzeum
Narodowemu.

Wspóczesn Matejce jest znakomita dziaalno Juliusza Kos-

saka (1824—1899), z której dwadziecia kilka ostatnich lat jego ycia

przypada na prac w Krakowie. „W zakresie formy — pisze Witkiewicz ')—
jest Kossak jednym z najwielostronniejszych natur artystycznych. Jego

zdolno spostrzegania, odczuwania, pojmowania i odtwarzania ksztatu,

obejmuje olbrzymi sfer ycia czowieka, zwierzt, rolin, ziemi i nieba.

Jest to jeden z najszczerszych talentów, którego materyal twórczy zbiera

si w bezporedniem zetkniciu, wspóyciu z natur. Jego cechy i zalety

artystyczne s zadziwiajce, jego twórczo zdumiewa ogromem prac do-

konanych, sia i ywotno jego zdolnoci jest niespoyta, trwa do osta-

tniej chwili ycia, do ostatniego tchnienia, z t sam niepohamowan ener-

gi i blaskiem wieoci i modoci".

„Dzieo Kossaka, poza swoj bezwzgldn artystyczn wartoci, ma
jeszcze szczególne, wyjtkowe znaczenie dla spoeczestwa, z którego wy-

szed i którego ycie skrystalizowao si w jego sztuce".

„Natura i ludzie, ich bezporedni stosunek, walka, panowanie lub

zaleno, wieki dawne i chwila dzisiejsza, to wszystko co wyraa ttno

ycia ludzkiego i co jest wyrazem ycia natury, wród której to ycie

ludzkie si toczy — to wszystko obejmuje twórczo Kossaka. Tam, gdzie

temperament narodowy objawi! si ze szczególn dzielnoci i sil ruchu —
w wojnie, czy pokoju — tam Kossak znajdowa najodpowiedniejszy wyraz

swojej duszy i tworzy dziea, wyraajce najistotniejsz tre jego tem-

peramentu".

„Kossaka w tych bitwach nie pogrom nieprzyjaciela obchodzi i cie-

szy najbardziej, on wyraa mstwo, dzielno, bohaterstwo onierza —
wietno i energi jego czynów i wspaniay temperament polskiego konia".

„Obrazy Kossaka odznaczaj si nadzwyczajn jasnoci kompozycyi.

To, co chce pokaza w swoim obrazie, pokazuje on w sposób zupenie

zrozumiay — midzy widzem a Kossaka obrazem nie powstaj adne

wtpliwoci co do intencyi malarza, co do treci yciowej jego obrazu.

Z jednej strony wynika to z nadzwyczajnej sity wyobrani, jasnoci z jak

obraz powstaje w umyle malarza, z drugiej z inteligencyi, która odrazu

segreguje toczce si motywy i podporzdkowuje drugorzdne gównym,

) Stanisaw Witkiewicz: Juliusz Kossak. Warszawa 1900.
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a na koniec wynika to z doskonalej obserwacyi i nadzwyczajnej zdolnoci

zapamitywania zjawisk ycia".

Obok zainteresowania si sztuk wywoanego dzieami Matejki, nie-

zmiernie wanem dla kultury Krakowa stao si zaoenie Muzeum Na-

rodowego. Z dziedziny projektów i marze stao si Muzeum rzeczy-

wistoci przez hojny dar Henryka Siemiradzkiego, który w r. 1879

ofiarowa jako kamie wgielny tej instytucyi sawny swój obraz „Pocho-

dnie Nerona". Przykad znalaz naladowców, a miasto, z pocztku bez

pomocy kraju lub pastwa, samo objo ciar dostarczania lokalu i rod-

ków dla rozwoju Muzeum, które z pocztku byo tylko galery obrazów

i rzeb, a w biegu czasu rozszerzyo ramy na wszystkie objawy ducha

narodu i dzi nie mogc w murach swych ju pomieci licznych zbiorów,

oczekuje pomieszczenia przyrzeczonego na Wawelu. Równoczenie galerye

i zbiory Muzeum ksit Czartoryskich oraz Gabinetu archeologii

i sztuki w Uniwersytecie przedstawiaj powan sum przedmiotów kul-

tury polskiej i obcej, rozwijajc ich zamiowanie wród spoeczestwa

i dajc pole do naukowych studyów. Muzeum Narodowe posiada dziea

prawie wszystkich malarzy polskich. Towarzystwo przyjació sztuk pi-

knych daje za gocin wspóczesnej twórczoci artystycznej.

Jan Matejko.



ROZDZIA XVII.

Odrbno Wawelu — pierwotna warownia — l<aszlelania — fizyonomia XII w —
wzmocnienia fortyfil<acyi w XIII w. - lady dawne w podziemiach — budowle o-
kietlo, Kazimierza W — budowle Jagielloskie — menaerya — obwarowanie XV w. —
przebudowa renesansowa XVI w. — paac Zygnuintowski — roboty Zygmunta III —
król Jan III klski wojenne — spalenie paacu w r. 1702 — lustracya z r. 1711 —
drobne reparacye — ruina — zajcie zamku na cele wojskowe — próby restauracyjne

za Rzpltej krakowskiej — ponowne zajcie zaniku przez wojsko — dawny zarzd
zamkowy — siedziba urzdów - Wawel biskupi — paac biskupi — domy kanoni-

cze — szkoa katedralna — seminaryum — wasnoci prywatne — nabycie Wawelu
przez kraj

Wawel stanowi samoistn cao obok miasta, a do XIV w. oddzie-

lony by od niego moczarami (str. 21), które zwolna zasypywano

i zabudowywano (str. 26), dostp byl prawdopodobnie od poudnia a do
pocztków XIV w. (str. 27).

Nazwa Wawel pojawia si pimiennie dopiero w polowie XIII w.

w kronikach, w XVI i XVII wieku uywano i nazwy Wawel; zdaje si,

e nazwa ta oznaczaa nierówno gruntu ').

Jako siedziba panujcego, jego siy zbrojnej, urzdników ziemskich,

dalej jako siedziba biskupa, duchowiestwa, seminaryum duchownego
a w pewnych czasach i szkó, odgrywa Wawel decydujc rol jako wa-

rownia, stolica polityki i kultury.

Dziewi wieków historyi przyniosy liczne przebudowy, kada niszczya

czciowo lady dawniejszego stanu — nic wic dziwnego, e z czasów

najdawniejszych nie pozostao ni ladu. Dugosz zapisa tradycy, e ko-

cioy . Jerzego i Michaa powstay w miejscu dawnych wity poga-
skich. Obok wity musiao istnie grodziszcze, t. j. ubezpieczenie watami

i palisadami. lady podobnego grodziska znajduj si na górze Tynieckiej

za klasztorem, zaronite dzi lasem.

Pierwotna warownia nie obejmowaa caej góry, bo dopiero w r. 1265

wyranie zapisano o Bolesawie Wstydliwym, e ca gór obj fortyfi-

kacyami. Wiedzc, e wówczas na Wawelu byo oprócz katedry kilka ko-

cioów czy kaplic, musiao by do ciasno w obrbie obwarowanym, bo

tu musieli si mieci obok zaogi i komendanta z jego dworem biskup

i liczne duchowiestwo katedry.

') Stanisaw Tomkowicz: Wawel I. Kraków 1908
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Komendant grodu zarzdza zarazem dobrami, z których dochody
i robocizny szfy na umocnienie grodu i na utrzymanie zaogi. Ten na-

czelnik grodu, nazwany póniej kasztelanem, wzrasta w powadze w miar
jak tu przenosia si stolica. Po Krzywoustym uznano ksicia krakow-

skiego za seniora wszystkich ksit polskich ; kto posiada Wawel, ten

uznawany by za pana Polski, std te godno kasztelana krakowskiego

wyrosa na pierwsz w pastwie i zatrzymaa t rang tradycyjnie do

ostatnich czasów Rzpitej. Kasztelana krakowskiego zwano krótko „panem
krakowskim", w senacie po duchownych zajmowa pierwsze miejsce (prin-

ceps senatus).

Z osiedleniem si samego panujcego na Wawelu musiao nastpi
rozszerzenie i obwarowanie zabudowa dla niego i licznych urzdników
dworu.

W czasach, w których nie znano broni palnej i walczy musiano

z bliska, dobywa twierdzy pier o pier, najlepsz obron zamków byo
niedostpne pooenie, a wic stroma góra, albo miejsce wod lub bagnem

otoczone. Te warunki obronnoci posiada wanie Wawel, stwierdzaj je

fakta historyczne: napróno kusili si o jego zdobycie rozmaici preten-

denci do tronu krakowskiego w XII i XIII wieku, nie zdobyli go Tatarzy

w r. 1241, 1260 i 1287.

Zasuony nasz znawca przeszoci, . p. uszczkiewicz '), przedsta-

wia przypuszczaln fizyonomi zamku w XII— Xiii w. na podstawie swych

rozlegych bada w nastpujcych sowach

:

„Z wierzchu Wawelu dokoa wznosi si musia ju to wysoki wa
ziemny z palisadami, lub silne drewniane ciany ziemi spodem obsypane,

które w miejscach, mniej od natury bronionych, poprzedzaa gboka
fosa... wysoko cian bya tak, i strzaa wypuszczona z uku nie prze-

niosa ich. ciany takie miay platform, bronion blankami zazbianemi,

które w czasie niebezpieczestwa zamieniano atwo na ganki kryte i wy-

sunite po przed ciany tak, jak dochowane murowane w basztach kra-

kowskich; zowi si „hurdycya", a suyy do bronienia spodu cian przed

nieprzyjacielem, lejc na jego gowy roztopion gorc smo i ciskajc

bloki kamienne; naprzeciw spaleniu okadano hurdycya mokremi skórami.

Aby nieprzyjaciela w krzyowym strzale utrzyma, stawiano w cianach

„baszty", wysokie dwa razy jak ciana. W naszym zamku musiay by
z grubych bloków drewnianych, na które dby niepoomskich puszcz si

skaday, roboty podobnej, jak nasze chaty. Bram broniy baszty po bo-

kach, przed ni przez drog by rów, na niej most zwodzony, tak urz-

dzony, e podnoszc si na acuchach, jak waga, pomostem swym za-

myka bram silnie elazem okut, nad bram bya wiea z hurdycyami,

doem sie, w niej mieszka odwierny, czyli stró. Gdy most zwodzony

by opanowany przez nieprzyjaciela, pozostaa nadzieja w zapuszczeniu

') Wadysaw uszczkiewicz: Trzy epoki sztuki na zamku krakowskim.
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„brony", t. j. kraty elaznej z kolcami, która na acuchach wiszc, spu-

szczaa si na dó w fugach tak, e zamykaa wejcie w bramie. W herbie

miasta Krakowa, który przedstawia bram, tak wida bron u góry otworu.

Waciwy zamek (dworzyszcze, burg), w którym ksi ze skarbami swemi

si mieci, by w poród murów lub waów osobno bronionym przez

fosy, palisady, baszty i bramy.

W ostatku obleni uciekali do najwyszej wiey, zwykle murowanej,

tak zwanego donjonu, bergfriedu, u nas stopu, a jeeli mieli dosy ywnoci,
bronili si tu dugo, a w kocu podziemnym kanaem czyli potern umkn
mogli. W stopie by skarbiec a w piwnicach wizienie, inne pitra dzie-

lono puapami. W takiej to wiey jedynej mieszka ksi z rodzin w XI w.,

w XII i XIII budowa sobie wygodniejsze mieszkanie, a tylko w chwili

niebezpieczestwa tu si przenosi.

W przygrodku u spodu wzgórza byy stajnie, spichrze, obory i mie-

szkania, cz tyche znale si musiaa na górze od strony Wisy przy

murach. Paskie mieszkanie z drzewa, pitrowe, z dostpem na pitro przez

schody zewntrzne, z gankiem, na którym siadywali rycerze, zwieszajc

swoje tarcze przez porcz, aby odpocz po walce; pod schodami wejcie

do dolnych lokalnoci. Dach budynku wystpowa od zamkowego po-

dwórca naprzód, wsparty na slupach jak u podcieni naszych domów ma-

omiasteczkowych. Mamy prawo utrzymywa na podstawie zapisów cze-

skich, ruskich i polskich, e w XII wieku bya w tym dworcu ogromna,

duga sala z izbami po bokach, rodzaj halli, mogcej zgromadzi tum
szlachty i kanoników. W niej odbyway si liczne biesiady, narady przed

wyprawami. Szerokie awy biegy w niej dokoa w ksztacie dugich skrzy,

przed awami stay tarczany biesiadnicze. Jedno miejsce osobne na wznie-

sieniu przeznaczone byo dla ksicia i pana domu. Byo to scabellum,

krzeso przykrywane poduszk. Nad tym podestem wznosi si wysoki

baldachim a przed nim w czasie biesiady stawiano osobny stolik, na któ-

rym pan jada. Na pókach do cian przybitych byszczay naczynia i rogi

do picia ze zota i srebra o ozdobach grubych i cikich, a na pododze,

na awach i cianach leay i wisiay wschodnie powoki, bizantyskie ko-

bierce o fantastycznych wzorach gryfów i panter spltanych w skrty;

sufit takiej sieni by z modrzewiowych belek a olbrzymi komin mieci

w sobie ogromne kody drzewa, arzce si zim. Obok gównego dworu,

wznosiy si osobne pitrowe izbice, przeznaczone na pomieszczenie zaogi

jak i suby, na sypialnie rodziny i dzieci".

Zabiegi pretendentów o tron krakowski, dajcy zwierzchno nad

reszt ksit Polski w epoce jej podziau, musiay wywoa umocnienie

zamku krakowskiego. Wacaw Czeski w czasie krótkiego panowania w Pol-

sce mia wedug Miechowity ') „przyda zamkowi wysokie wiee i mury"

') Miechowita zapewne opiera si na kr(')tkiej zapisce rocznika witokrzyskiego,

notujcej pod r. 1298: „Czesi Kraków onnirowali".
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(koo 1300—1305). W r. 1306 zgorza wedug Dugosza cay zamek z wszel-

kimi gmaciami z drzewa wystawionymi. okietek musia zaraz zabra si
do jego przebudowy, bo w czasie uroczystoci koronacyjnyci w r. 1320

nie móg by zamek ruin. Nie musiaa to by ju budowa zupenie dre-

wniana, sdzc ze ladów staroytnych! murów.

PLAN PARTERU

llIl lM l ll l

Plan paacu (parter).

O Kazimierzu W. zapisa kronikarz Janko z Czarnkowa, e „ozdobi

zamek królewski podziwienia godnemi domami, wieami, rzebami, malo-

widem, dachami wielkiej piknoci".

Izby parterowe w pónocno-wsciodniej czci zamku, tradycy jako

mieszkanie i miejsce mierci Kazimierza W. wskazywane - nosz lady,

e pierwej byy nisze, puapowe. Tak byo zapewne za okietka, jeeli

nie wczeniej. Kazimierz podwyszy je, a izba ze sklepieniem gotyckiem

K. Bkowaki. Dzieje Krakowa 24
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na jednym filarze opartem nosi charai<ter epol<i Kazimierza W., któremu

zapewne zawdzicza to zasklepienie dawna puapowa izba okietka, a i ta

izba nie jest najstarsz budowl, bo w jej cianach uyto jako materya

porbanych wgarów jakiej jeszcze dawniejszej budowli. Izba na poudnie

od Kurzej Stopki ma sklepienie póniejsze, bo z herbami Jadwigi i Jagiey,

nastpna, na poudnie, wskazywana jako miejsce mierci Kazimierza W.,

jest jeszcze póniej przerabian. W czci pónocnej wida reszty murów
z epoki XIV w. (koo skarbca i kustodyi) o maych oknach póniej za-

murowanych, widocznie liczcych si z nadaniem obronnoci.

Pozostaoci z budowli przed-kazimierzowskich i ladów dawniejszej

fizyonomii zamku trzeba szuka w podziemiach. Cz arkadowana paacu

zbudowan jest nad samemi zboczami góry, które zostay rumowiskiem

i budow fortyfikacyjnych ziemnych bastyonów w XVII wieku nadsypane

blisko o dwa pitra, jak tego dowodzi cokó zewntrzny szkarpy re-

dniowiecznej ukryty w drugiej kondygnacyi podziemia pod na-

ron wie Zygmunta III. Prawdopodobnie od pónocno-wschodniej strony

nie byo adnego zewntrznego muru obronnego, tylko spadzista skaa,

z której wyrastay potne wysokie mury bez adnych okien w dolnych

czciach, a z matemi oknami izb nad piwnicami na wielkiej wysokoci

od podstawy. W kierunku ku katedrze podnosi si skala, niema drugiej

kondygnacyi podziemi, a w skrzydle zachodnim nie ma ich wcale, lecz

„sklepy" zbudowane s wprost na skale.

Cz od strony Stradomia jest od fundamentu na nowo postawion

w latach 1526— 1530 przez Zygmunta I, piwnice wic z wejciami z pod

galeryi id rzdem jedna koo drugiej, tak, jak pokoje nad niemi, wszyst-

kie z powyszej daty, beczkowo zasklepione, a kocz si od pónocy na

grubym murze dziaowym, który jest reszt redniowiecznego muru, nie-

gdy w tem miejscu zamek otaczajcego. Tak te jak i wszystkie piwnice

zamku s suche. Widocznie skala ma szczeliny, przez które odpywa wsi-

knita woda ').

W cz paacu wschodni wesza stara wiea Lubranka, która,

jako skona do przeduenia paacu, utona dwoma bokami w jego wn-
trzu. Wntrze tej wiey urzdzono jako pokoiki; na I pitrze miecia si

szatnia królewska, na II pitrze, jak si zdaje, kaplica, póki nie wybudo-

wano nowszej kaplicy przy Kurzej Stopie, piwnica suya za wizienie.

Wejcie do niej prowadzio po kamiennych schodkach na spadku góry

ku pónocnemu bokowi Lubranki, z porcz w kamieniu wykut, dotd
pozosta, wmurowan w bok Lubranki, a z podestu byy na lewo drzwi

do piwnicy, z których pozostay w rumowisku wgary renesansowo pro-

filowane.

Piwnica ta okoo 8 m. gboka, przedzielona bya podog na górn
i doln. Górna wytynkowana i wybielona miecia winiów widocznie

') Klemens Bkowski: Podziemia Wawelu (Rocznik krak. T Xl)
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lepszej klasy, jak wiadcz aciskie sentencye wypisane po cianach i skle-

pieniu — dolna cz, do której dostp by przez dziur w pododze gór-

nej czci — nie tynkowana, z dzikiego kamienia zbudowana, stanowia

ponure „fundum". Czy w niej kiedy kogo wiziono rzeczywicie, niema ladu.

Drzwi musiay mie okienko, inaczej winiowie nie byliby mogli

umieszcza napisów po cianach, które pochodz jak si zdaje z treci ich

i charakteru pisma, z trzech rk, i nie dadz si wszdzie odczyta. Napis:

„Qui perseverabit, coronabitur" (kto wytrwa, ten bdzie koronowany) zdaje

si wskazywa na czas bezkrólewia i napisa go jaki wizie interesujcy

si widocznie polityk. Inny wizie oddawa si refleksyom, piszc: „Hic

me mea... errata coliocaverunt" (tu mi moje bdy sprowadziy). W pó-
kolu ciany poudniowej pod sklepieniem jedyna data: Die 5 Marcii 1716.

Napisy pochodz z X\Mi w., z czasów gdy królowie nie mieszkali ju na

Wawelu. Pisane byy wglem drzewnem lub opalonem uczywem. Prawdo-

podobnie pierwej podziemie to suyo za zwyk piwnic, bo znajdowao
si w obrbie czci mieszkalnej króla z wejciem od strony ogródka kró-

lewskiego, byo za do miejsca dla winiów po innych basztach zdaa

od mieszkania królewskiego.

W rogu poudniowo-wschodnim dziedzica, skonie do caej budowy,

ley piwnica, do której wejcie prowadzi przez korytarz podziemny z pod

poudniowej galeryi. Przez odkopanie dziedzica przekonano si, e piwnica

ta jest parterow czci budynku, który niegdy nisko na spadku si znaj-

dowa, a przy budowie paacu w XVI w. zasypanym zosta dla wyrówna-

nia dziedzica. Budowla to ceglana, prawdopodobnie z XV w., pólokrgem
sklepieniem przykryta. Bya to jak si zdaje lodownia.

W piwnicy na pónoc od Lubranki znajduje si studnia z XVI w.

Podziemia koo Kurzej Stopki wykazuj mury piciu lub szeciu

epok budowli i pozwalaj rozjani znacznie history budowy i kadocze-

snej fizyonomii. Dr Tomkowicz w^ dziele swem o Wawelu, krpujc si

szczupymi zapiskami dotyczcymi samego zamku, zapatruje si zbyt sce-

ptycznie na istnienie murowanych budowli na Wawelu przed Kazimierzem W.

Wbrew temu zdaniu przypuci trzeba, e ju pierwej murowano czci
zamku, zaczem przemawia to, e w Xlii w. murowano ju w Polsce nie-

tylko kocioy, ale i mieszkania mnichów i opatów, e pod bokiem zamku

pracowali w Xlii w. murarze i kamieniarze przy naprawach katedry i bu-

dowie kaplic i otarzy, nie brako wic przykadu, zachty i rodków, rze-

mielników do budowy zamku, e walki pretendentów o tron krakowski

w Xlii w. musiay wywoa umocnienie siedziby panujcego, a wic bu-

dowl murowan, e ju na pocztku XiV w. s w Krakowie liczne ka-

mienice murowane mieszczaskie (str. 300). Jeeli wic rozmaici kupcy

i rzemielnicy stawiali ju murowane kamienice przed rokiem 1320, to

trudno przypuci, eby ksi nie wymurowa sobie mieszkania.

To wic co w fundamentach koo Kurzej Stopki widzimy, prócz ma-

ego kawaka romaskiego, kostkowego, jeszcze dawniejszego, jest pozo-



373

staoci budowy nie tylko Kazimierza W. ale i jego poprzedników. Wido-

czne w murach przeróbki, zmiany planu, wysokoci puapów pierwotnyci

i róno materyau z przed zdecydowanej epoki gotyckiej, s ladami

Zamek od strony Kurzej Stopy.

budowli okietka, Czechów i Leszka Czarnego. Schodzc ze wiatem po

drabinie przez ciemny otwór maych drzwi o kamiennych wgarach, wido-

cznych w cianie wschodniej izby ze sklepieniem na rodkowym supie

opartem, widzi si przed sob mur z dzikiego kamienia. Obok drzwi, któ-

2*.^'tt:-^tf.
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remi zaczo si zstpowa, wida na równi z ich progiem po bocach po
jednym kroksztynie, które trzymay pierwotnie erker z otworem na dole

midzy kroksztynami, czyli latryn.

Zstpujc niej z drabiny widzi si w tej cianie pod prawym krok-

sztynem okofo 1 metr niej wazk prostoktn strzelnic, a pod ni mae
okienko — obie daway wiato sklepowi pod izb z której wyszlimy.

Zeszedszy na sam dó t. j. na zasypane zbocze góry, z którego

ciany wyprowadzono, znajdujemy si w przestrzeni, która bya zewn-
trznym ktem midzy czciami starego zamku, stykajcemi si z sob
rogami. Bya ona do czasów Zygmunta III zewntrz widzialn i dlatego

pomalowano na tynku w górnej czci ciosy. Zygmunt III za-

budowa cakiem t przestrze, wystawiwszy na rogu wie dekoracyjn,

do której korytarz komunikujcy z wieyczk schodow, kaplic na II pi-

trze, a Kurz Stopk na I pitrze, opar si na murze, którym zamknito
ów róg od zewntrz.

Pod tymi komunikacyjnymi zaukami pozostaa przestrze ciemna,

niedostpna, bezcelowa i tak pozostanie, kryjc jedynie zewntrzne lady
dawnej fizyonomii zamku.

Na samym dole tej przestrzeni znajduje si niski otwór, prowadzcy
do okrgej klatki krconych schodów, wcinitej midzy Kurz Stop a mur
przylegy. Klatka ta ma drzwi z I i II pitra, nie ma ich za z parteru,

a dopiero znowu w podziemiu ku piwnicy w wiey naroniej (Zygmunta III).

Std trzeba przypuszcza, e klatka ta cignie si dalej w gb i tam mu-
siaa mie korytarz z wyjciem na zewntrz paacu.

Na dole odkopanej czci znajduje si w cianie niski sklepiony otwór

ku niskiej i maej piwniczce pod tyln czci Kurzej Stopki — z drugiej

strony znowu niski sklepiony otwór komunikujcy z podziemiem wiey
Zygmunta III.

Podziemie to kopulasto zasklepione z jednem umieszczonem wysoko
okienkiem ku ulicy Kanoniczej, zabezpieczonem podwójn krat. W dole

gbokiego otworu do tego okna prowadzcego, jest jakoby komin w gb;
dostarcza on powietrza podziemiu pod t piwnic jeszcze si znajdujcemu.

Prostoktny otwór w pododze prowadzi do „fundum". Zeszedszy

po drabinie, znajdujemy si w ciasnej zamknitej przestrzeni, w której naj-

ciekawszym przedmiotem jest potny mur, naronikiem w ni wstpujcy,
który po bliszem ogldniciu i porównaniu planu okazuje si jako pro-

stopade przeduenie naronika izby naronej, obmurowane ciosowym

cokoem okoo 1-20 m wysokim, pokrytym trzema pochyemi ciosami,

nad któremi dalej w górze biegnie prostopadle mur naronika gotyckiego

zamku. Wyarte i wygadzone przez deszcze kamienie nad cokoem wska-

zuj, jak dugie wieki sta ten naronik, nim go wie Zygmunta lii zakryto.

Wróciwszy do okrgej wieyczki schodowej, dostajemy si po kilku

szczeblach drabiny przez may otwór do niskiego sklepionego schowka

pod tyln czci Kurzej Stopki (ii kondygnacya).
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Pod izb z herbami Jadwigi i Jagietty byo cale podziemie gruzem

zasypane, cian jego uyto za substrukcy budowli póniejszych nad ni.

Od wschodu tego obecnie odi\opanego podziemia wida, e mur
zewntrzny od ulicy Grodzkiej postawiony jest na zewntrz dawniejszego

muru grubego. Mur zamykajcy od zachodu to nieregularne podziemie

oraz cz muru pónocnego w rogu, przy zetkniciu si z murem zacho-

dnim, jest z kamienia obrabianego motkiem w kostki, ukadanego regu-

larnie pokadami, sowem
jest murem o technice naj-

dawniejszych budowli ro-

maskich, jest to naj-

starszy poza katedr dotd
znaleziony mur wieckiej

budowli krakowskiej. Mur
ten zburzono czciowo
przy póniejszych przebu-

dowach. ciany wykazuj
przeróbki kilkakrotne. Od
pónocy tu przy ziemi wi-

da, e resztka arkady od

muru romaskiego opiera

si na innym murze, e co
zburzono a now rzecz sta-

wiano i znowu przerabiano.

Pod izb ssiedni (od

poudnia) schody dawno
zbutwiay i z trudnoci
schodzi si po rumowisku

spadzistego podmurowania,

na którem niegdy spoczy-

way stopnie, ciany w dol-

nej czci z amanego ka-

mienia, w górnej miesza-

nego z ceg wielkiego

formatu. Podoga brukowana, w rodku najstarsza zamkowa czworoktna
szeroka studnia z resztami dbowej cembrzyny, zasypana gruzem, tylko

górna jej cz okoo 2 m gboka jeszcze nie zasypana.

Plan ssiednich piwnic naley do w. XVI kiedy stworzono regularny

prostokt paacu. W piwnicy ssiadujcej z poprzednio opisan obciosano

stary mur od strony wschodniej, tak, e tworzy on dzi jakby reszt pó-
kola, reszt okrgej wiey lub absydy, dotyka za z drugiej strony

kostkowego muru romaskiego poprzednio wspomnianego, jest wic frag-

mentem bardzo starej budowy.

Izba gotycka.
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Na pónoc od tej piwnicy przez drzwi zamknite u góry pói\oiem

z piaskowca wchodzi si do piwnicy z potnym filarem na rodku, od

którego biegnie w cztery pola pókoliste sklepienie. W rogu na prawo,

wyglda jakby zaokrglony mur, zdaje si zewntrzna strona owej zbu-

rzonej budowy, o której bya mowa przy poprzedniem podziemiu.

Piwnice pod pónocnem skrzydem paacu maj stary redniowieczny

mur zewntrzny (pónocny i poudniowy) lecz urzdzone i zasklepione s
jednakowo w XVI w.

Skrzydo zachodnie paacu od strony katedry stoi wprost na skale.

Piwnice pod czci zwan „kuchniami" nie mogy by zbadane, gdy
budynek jeszcze zajty przez wojsko.

Od czasu Kazimierza W. nie brako ju królów budowniczych. Zamek
powiksza si cigle, zdobi i obwarowuje. Jagieo podwysza mury obronne

i buduje obronne wiee w r. 1393, zwaszcza dla umocnienia bramy: staj

przy niej dwie wiee i barbakan, z którego spód pozosta dotd przed

wie zegarow i tworzy dzi platform, dwie wiee stay naprzeciw niego.

W r. 1393 sprowadza Wadysaw Jagieo malarzy ruskich do Kra-

kowa celem wykonania malowide na ysej Górze i na zamku krakow-

skim i utrzymuje ich przez kilka miesicy.

Gotycka cz paacu od strony ulicy Grodzkiej ubrana jest lasko-

waniem o charakterze XV w. Prawdopodobnie jest to praca z koca pa-

nowania Jagiey lub z czasów Kazimierza Jagielloczyka. Co do Kurzej

Stopy, to chocia herb Jadwigi na jej czasy wskazywa si zdaje, prawdo-

podobnie powstaa takowa póniej ni zewntrzna szata czci co dopiero

opisanej, gdy z zewntrz wyglda tak, jak gdyby j do gotowej ju cio-

sowej naronej szkarpy przybudowano. Stary herb piastowski, umieszczony

w dolnej cianie Kurzej Stopki, zosta znaleziony w gruzach na stokach

Wawelu i wmurowany w szkarp Kurzej Stopki ').

Cala ta gotycka wschodnia cz zamku nosia nazw Kurzej Stopy

lub Kurzej nogi. Cz t zamku zwano take wyszym zamkiem.

Wieloktne zakoczenie waciwej Kurzej Stopy t. j. wieyczki na

wzór absyd kocielnych, w kierunku linii witej wskazuje, e bya to

kapliczka domowa. Dla zrównania jej z pitrem mieszkalnem wzniesiono

j na wysokiem podmurowaniu, opitem szkarpami, dostosowanem do

skay, na której si opiera, co jej nadaje charakterystyczny ksztat.

Z odnalezionych rachunków wydatków za roboty zamkowe z r. 1461 -)

okazuje si, e w tej epoce nie budowano nic nowego, lecz podejmowano

same roboty restauracyjne, jak roboty ciesielskie okoo przerabiania blan-

ków na murach obronnych, naprawa dachu gontowego na caym zamku,

reperacya wiey nad bram zamkow. Murarze przebijali mur za skarb-

') Stanisaw Estreicher: Wspomnienia Ambroego Grabowskiego. Bibl. krak 41.

') Stanisaw Krzyanowski: Rejestr wydatków na naprawy zamku krakowskiego.

Spraw. kom. hist sztuki. T. V.
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cem katedralnym i przerabiali budynek kuchni królewskiej, robili co okoto
murów domu wielkiego t. j. zapewne koo palatium królewskiego;

przerabiano drzwi w paacu starej królowej (Zofii), naprawiano co w mie-

szkaniu modej królowej (Elbiety), uzupeniono dacii oowiany na

sypialni malowanej, sprawiono okno do paacu biaego i do sal zwanych
Malowanka i Sowiniec. Cay wydatek wyniós okoo 160 grzywien.

Izba gotycka z XIV wieku.

W oficynie od poudnia pomieszczono za Jagiey lubion w rednich

wiekach przez panujcych menaery lwów, która przetrwaa do koca
XVI w. Pocztek jej wyjania list Florentczyków z 23 maja 1406 roku ')

do króla Jagiey:
„Gdy wielebny Jan, doktor dekretów, pose i powiernik Waszej a-

skawoci wraca z Apulii i prosi nas gorco i uprzejmie z Waszej strony

nasz rzd, aby mu da Iwy, które Wasz Majestat pierwej listownie i ustnie

') Cod. epist. saec XV. T. 1. pag. 25.
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od naszych poprzedników uprasza, aby waszej witej i\oronie je pokaza,

my wic znajc szczególn mio, jai< Wasza askawo Florentczyków

otacza i pokrewiestwo, którem bylimy poczeni ze sawnej i niezapo-

mnianej pamici... . p. Ludwikiem, królem Wgier, a pragnc zjedna

sobie przychylno Waszego tronu, jednego lwa z lwic temu panu Janowi

kazalimy na Wasze imi wyda, abycie mieli obie pci zwierzt do roz-

mnoenia. S to Iwy florentyskie i dosy, o ile natura pozwoli, oswo-

jone... a gdy lwów konstytucya nie sprzyja zimnu, koniecznem jest aby

Wasz Majestat, jeeli, jak mylimy, yczy sobie, aby te zwierzta potom-

stwo wyday, kaza baczy, eby je chowano w miejscu ciepem... Raczy

zatem Wasz Majestat podarek ten askawie przyj etc."

Z poowy XV w. pochodz baszty: Senatorska (od strony Stradomia),

Sandomierska (od strony Bernardynów) i Zodziejska (nad Rybakami).

Wszystkie zachoway wewntrz a czci i zewntrz gotyckie obramienia

i ostroukowe drzwi z XV w. Midzy Senatorsk a Sandomiersk, w ró-

wnych prawie odstpach stay jeszcze trzy wiee: Tczyskich, Szlachecka

i Kobieca lub Panieska. Baszty te byy w czasach pokoju turmami wi-
ziennemi, cikich zoczyców wiziono w lochach, inni odsiadywali kar
w izdebkach na pitrach wiey.

W gotyckiej tej szacie przetrwa zamek epok redniowiecza. W nim

doszo do skutku poczenie Litwy z Polsk zrzeczeniem si przez Jadwig
maestwa z ksiciem rakuskim Wilhelmem i przez przyjcie nawróconego

Jagiey za maonka. Tu Dugosz ksztaci jego wnuków w historyi pol-

skiej, tu posowie ziem pruskich dobrowolnie zadali przyczenia do

Polski, co si po dugiej wojnie z Krzyakami pokojem Toruskim zicio,

tu si odbyway powane, niezakócone jeszcze przewag tumu szlache-

ckiego narady, które Polsk postawiy na szczycie potgi.

W pocztku XVI w. ulego mieszkanie królewskie zupenej przebu-

dowie. Moe bezporedni przyczyn by poar z r. 1499, który znaczn

cz zniszczy. Nowa budowa przypada na epok stylu odrodzenia: po-

wstaa siedziba obszerniejsza, okazalsza i wygodniejsza, mimo zniszczenia

dzi jeszcze imponujca rozmiarami, harmoni i powag, czca w orna-

mentacyi dawne motywa gotyckie z nowemi formami renesansu w harmo-

nijn i oryginaln cao. Ca t przebudow przypisuj historycy Zygmun-

towi I, zdaje si jednak, e i poprzednikom jego cz zasugi przyzna

naley. W aktach up wielickich znalazy si zapiski wydatków z r. 1507

na budow wielkiej sali na zamku krakowskim w kwocie znacznej 2085 grzy-

wien, nadto na wydatki w r. 1506— 1508 na kamieniarzy woskich.

Dnia 7 maja 1508 r. zawarto umow z malarzem Michaem, który

mia malowa te sale z czterema pomocnikami. Zakupywano te farby :

zoto gniecione (aurum pressum) w Krakowie od Bernarda (auripressor),

grynszpanu (grinspan, grinspon) i lazuru dostarcza Leonard z Chcin ').

') Klemens Bkowski: Zamek krakowski. Kraków 1907.
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O dalszej budowie pisze Decius pod r. 1508: e król Zygmunt I

„zamek krakowski, zewszd zrujnowany, jako siedlisko króla niegodne,

w czci pooonej od zachodu, zacz od fundamentu nowego wznosi

i ozdabia budynkami" — a pod r. 1516 pisze: e „dnia 16 padziernika

zmar Franciszek Wloci (delie Lor) znakomity arctiitekt, ten, cokolwiek

na zamku krakowskim sposobem woskim wykonano, dokona w caoci

Oddrzwia z Wawelu.

swym talentem przez cae skrzydo, które na miasto patrzy i to, które

okala katedr". W latach 1521— 1530 kierowa budow Bartomiej Berecci,

budowniczy kaplicy Zygmuntowskiej. Dla przeduenia paacu ku Strado-

miowi, zburzono stary zamek w tej czci a dó jego zas\pano. W ten

sposób uzyskano pask platform, wspaniay dziedziniec zamkowy. Arka-

dowanie dziedzica nie byo zdaje si odrazu zamierzone, gdy konsole

sklepie galeryi przypadaj bardzo nieregularnie do otworów okien i drzwi,

erker drugiego pitra w skrzydle zachodniem, zakryty galery, dowodzi,

e galerya póniej powstaa, jednak w' toku budowy Zygmunta i, bo
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w r. 1536 w kadym razie ju byy arkadowania skoczone. Budowla zam-

kowa zmienia si we wspaniay paac o wielkich oknach, przestronnych

salach, lotnych gankach. Dach przykryty by dachówk w rozmaite kolory

glazurowan i wzorzysto uoon, jak tego dowodz znalezione w rumo-

wisku dziedzica okazy dachówek. Kominy byy wyprowadzone nad dach

w wysokie kamienne wyloty.

Nie oszczdziy losy tego dziea, a zwaszcza gówny nieprzyjaciel,

ogie — jak w r. 1536, 1549, 1595. Drobne poary budziy wielkie skutki,

a przyczyniaa si do tego pewna zbyteczna solidno budowy, mianowicie

nie odpowiadajce koniecznoci grube wizania dachowe: skoro ogie
dosta si do wiza, wznieca si ar z caego lasu drzew, pod dachówk
umieszczonych, który trudno byo ugasi.

Wntrze zapenio si dzieami prawdziwej sztuki. Dochoway si tylko

ozdobne rzeby drzwi i okien, przepady meble i obrazy, ale zostay liczne

wzmianki o malowidach ciennych a w Gatczynie podziwiaj sawne opony

(arrasy), które niegdy ciany paacu wawelskiego okryway, zwane „Po-

topem".

Postp broni palnej wywoa take zmian otoczenia, gdy dla umie-

szczenia armat usypano na pochyoci góry i u jej podnóa ziemne reduty,

przez co powstaa zewntrzna nisza linia obronna, któr w miar mo-

noci póniej rozszerzano.

Po Jagiellonach uczyni wiele dla ozdoby zamku Zygmunt III. Zami-

owany w sztuce sprowadza z Woch liczne obrazy, zamawia nowe, ob-

wiesza nimi ciany i zdobi sufity, wprowadzi marmurowe oddrzwia i oka-

zae takie kominy, zbudowa dekoracyjn baszt naron koo Kurzej

Stopki, umieszczajc w nich mie gabinety stiukiem zdobione. Zrzdzone
poarami szkody naprawia bezzwocznie.

Mimo przeniesienia stolicy do Warszawy, bywa tu Zygmunt Iii do
czsto, zamek zachowa ca sw wietno.

Rzadziej ju przebywali nastpcy Zygmunta III. Wadysaw IV kaza

zamek (kolo r. 1647) „otoczy u podstawy kilku bastyonami i waem do-

brze okolonym od strony miasta, atoli to umocnienie, chocia jest regu-

larnem, suy przecie wicej okazaoci ni obronie, gdy jest zbyt zacie-

nionem i zbywa mu na potrzebnej przestrzeni".

Nastpia smutna epoka najazdu szwedzkiego (1655-1657). Ogie
wprawdzie oszczdzi zamek, ale kule uszkodziy go znacznie. Czego nie

wywieziono i nie schowano, poniszczyli Szwedzi.

Ostatnim królem, który czciej przebywa na zamku krakowskim

by Jan III Sobieski, on te ze swego skarbu wyasygnowa 18.000 zp.

na restauracy zamku, któr zajmowa si mieszczanin krakowski a sekre-

tarz królewski, Oaudenty Zacherla.

Stanowczy cios, z którego nigdy nie podniós si paac królewski,

zada mu najazd szwedzki Karola XII. W nocy 15 wrzenia 1702 zgorza

paac: „Chorzy tam Szwedzi leeli, palili ognie na posadzce i std si
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zajo. O godzinie 3 ju Kurza Stopa po sam skarbiec i dachy i okna

wierzchnie zgorzay... tragarze zapady i kilku znacznych oficerów zabiy.

Koció katedralny obroniony zosta i izba poselska. Lubo zrazu ludzi nie

puszczano do bronienia, ale potem otwierano bramy i w Zygmunta na

gwat dzwoniono, aby zabiegali ostatniej ruinie. Gorza ten zamek do dnia

22 wrzenia". Król August II Sas zabra blach miedzian ze spalonej

czci dachu do Saksonii, paacu nie restaurowa, tylko umocni zamek

od strony Wisy, systemem t. zw. \'aubanowskim, trójktnemi redutami.

Stan fortyfikacyj w roku 1711 smutno opisuje lustracya ') z tego roku:

Dziedziniec.

„Wchodzc do zamku z Kanoniczej ulicy s wrota proste z tarcic na

biegunach drewnianych z kunami elaznemi, wrzecidzem i skoblami. Od
wau poczwszy a do rogu muru, palesady drewniane dwoje od wau,
sztachety wywalone.

Przy samej bramie dziura w murze wybita ku przedmieciu.

Tandem baszta na której kaganiec elazny na biegunku elaznym,

po tym brama elazem okuta, na acuchach, z walcem elaznym,

wiszca na wale drewnianym, obrczami kilkoma okutym. W tej bramie

jest furtka.

') l^el. Castr Crac. T. 135 p. 1544 w Arch. aktów gród. i ziem.
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Po prawej rce idc w bramie jest baszta pusta, ganki nad mu-
szkietami zrujnowane, poodzierane; po lewej rce kordegarda z 2 kra-

tami elaznemi bez okien, pieca, drzwi, z powal dziuraw, idc na wa
s wrota z tarcic otworzyste na biegunachi drewnianych z wrzecidzem
i skoblem, schody na wielk baszt w lewej rce. Izdebka oficerska
o 2 oknach, z fundamentem na piec, z podog zgnit.

idc std do zamku s wrota alias brama z dbowych forsztów.

blachami elaznemi obita, w rodku szpernalami kapeiuszkowemi na wylot

nitowana, na czopach elaznych i panewkach, bieguny okowane elazem,

drg elazny do zasuwania ze skoblami dwoma.
Furteczka jest w tej bramie.

Z bramy idc na wal jest wielka baszta, dach na niej znacznej

poprawy potrzebuje. Armaty elazne jest sztuk trzy na lawetach, pod dwie-

ma armatami kola kowane, pod trzeci bose, podog z gruntu wybrano.

Na wale in circumcirca budki dla szyldwachów adnej nie masz, ka-

walec pod senatorsk izb jest, armaty na nim elaznej sztuk trzy, jedna

z lawet na kolach bosych, dwie na ziemi le.
W wale tym ku bramie grodzkiej jest dziura wywalona, którdy cho-

dzono sobie tam i sam z miasta. Nazad wróciwszy na górny wa pod

Kurz Stop, s drzwi murowane bez drzwi. Tandem baterya zrujno-

wana jest, armaty sztuk 4 na ziemi le pod murem bez wszystkiego.

Potem baterya pod kanoni, armaty sztuk 4 ley na ziemi pod mu-
rem. Dalej idc ku zamkowi baterya w pó rozebrana, armaty na niej

trzy, na lawetach pod jedn kola kowane, pod drugiemi bose, kordy-
gardy take w murze quondam bdcej nie masz i znaku, idc ku Szla-

checkiej wiey bya baterya duga, w pó wiksze zrujnowana. Pod
Sandomiersk wie bya baterya, w pól zrujnowana zostaa, idc mi
dzy mury ku Zodziejskiej wiey byy schody, teraz ich nie masz. Ku

Seminaryum idc midzy murkami byy palesady, teraz dziura prosta

midzy murami, sztakiety zabrano".

Dopiero Sejm grodzieski z r. 1726 przyzna 30 tysicy zip. na repa-

racy zamku krakowskiego. Biskup krakowski Szaniawski zajmowa si
restauracy i sam do niej dokada, tak, e gmach do porzdku przywrócono

w murach ; ornamentacyi, urzdzenia wewntrznego ju nie przywracano.

Koo r. 1740 naprawiano fortyfikacye, ale szczegóów bliszych nie

zapisano. W czasie wojen konfederackich musiay one znowu ucierpie.

W r. 1778 robiono plan napraw. W inwentarzu w r. 1787 wspomniano:

„Way znacznie rozszerzone, plantowane, chrustem oplatane. Pod wie
Sandomiersk take wa rozkopany z plantowaniem a to dla bezpiecznego

zjazdu koni do pojenia do Wisy". Dopiero w latach 1790—1792 podnie-

siono way i baszty kosztem okoo 300.000 zip. gównie od strony za-

chodniej i poudniowej pod fachowym wojskowo-inynierskim kierunkiem;

z tych czasów pochodz gwiadziste podmurowania od strony Wisy, które

w r. 1794 dokoczy Kociuszko.
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W czasie powstania Kociuszkowskiego zajmuj Prusacy zamek 15 lipca

1794 roku, po nich zajmuj go Austryacy w roku 1796 na koszary, prze-

robili wic paac na jednolite bielone izby, wyrzucajc kominki, rbic
obramienia drzwi i okien. Jedyn ich zasug, e kolo 1807 r. podmuro-

wali nadpsute zbem czasu arkady galeryi dziedzicowej, przez co zakon-

serwowali najpikniejsz cz, chronic j od zawalenia. Po ustpieniu

Gabinet Zygmunta III.

Austryaków w roku 1809, suy zamek znowu na koszary miicyi, schroni

sko ubogich, a sala zwana srebrn na popisy Towarzystwa muzycznego.

W piknym dziedzicu odbywano zabawy w rodzaju festynów ogrodowych

(karuzel) i pokazywano ognie sztuczne. W r. 1828 Senat Rzpltej krakow-

skiej odnowi bram wjezdn, burzc niepotrzebnie 2 baszty obronne obok

niej pooone i zatracajc cay redniowieczny charakter wjazdu obron-

nego, nastpnie przerobi zewntrzn cz gotyck od strony ulicy Grodz-

kiej, a w r. 1830 zawiza komitet odnowienia zamku. Na ten cel darowa
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Mikoaj I jako król polski 10.000 zip. Wybuch powstania listopadowego

pooy! kres tej akcyi.

Projektowana wówczas restauracya — moe lepiej, e nie dosza do

skutku, bo zachowane dotd projekty jej architekta Lanci'ego bez znajo-

moci archeologii, proponoway zupen przeróbk w fantazyjnym stylu

gotyckim, która byaby prawdopodobnie zniszczya reszt dochowanych

autentycznych resztek.

Po upadku Rzpltej w roku 1846 Austryacy reparowali jedynie dachy

paacu i baszt, których górne zakoczenia nieco przerobili, mury zewntrzne

Sufit w gabinecie Zygmunta 111.

dawne zburzyli, a wybudowali nowe w r. 1852, zrobili drugi dojazd od

pónocy i podwójny od poudnia, na reszcie góry, zburzywszy dawne bu-

dynki, postawili szpitale, wozownie i warsztat artyleryjski.

Obok mieszkania panujcego i jego rodziny mieci Wawel oczywicie

kancelarye i ubikacye dla dworzan i suby, ponadto w rozmaitych cza-

sach by siedzib urzdów dworskich i ziemskich, a wreszcie w znacznej

czci duchowiestwa.

W miar wzrostu znaczenia kasztelana, zarzd zamku schodzi w rce
jego podwadnych, wojskiego co do obrony, wodarza co do zarzdu

dochodów, sdziego dla sdzenia poddanych w dobrach kasztelanii,

w XIV w. powstali burgrabiowie, którzy w XVi wzroli do 10, za
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Stanisawa Augusta do 12; do nich naleao dba o obronno zamku,

z powodu czego obowizani byli stale tam mieszka, za co pobierali pensy
z up wielickich, ale obowizków tych stale zaniedbywali i najczciej mie-

szkali w miecie lub we wsi wasnej, moe i dlatego, e mieszkanie ich

na zamku, coraz bardziej podupadajcym, byo im niewygodne i zniszczone.

Miecio si ono przy bramie wjazdowej, nad ni i obok niej.

Waciwym rzdc zamku byt od czasów okietka wielkorzdca
(magnus procurator). On prowadzi budow nowych gmachów, pilnowa
ich po wybudowaniu , kierujc naprawami. Urzd ten sprawowali ludzie

zaufania królewskiego, wpywowi ; w miar malenia majtku król. i niszcze-

nia si zamku malao i znaczenie wielkorzdców. Rachunki ich i ksigi

s najwaniejszem ródem do historyi Wawelu.

Drzwi w salce na 1 pitrze.

Mieszkanie mieli na zamku , w ostatnich czasach na parterze od

wschodu ; nadto w skrzydle zachodnim mieli swe archiwum i kancelarye,

w których odprawowali take cz sdownictwa, jakie sobie z czasem wy-

robili; w skrzydle poludniowem mieli do dyspozycyi dla swych skaza-

ców wizienie (Dorotka przy wiey Senatorskiej). Do pomocy mieli pod-
rzczego, pisarza prowentowego, mierników, klucznika czyli wro-

tnego i t. d., którzy zawiadywali sprawami dóbr i budynków przerónych,

zapeniajcych Wawel prócz paacu, jak kamienic „sepn", „Rabsztyn",

stajni, wozowni, piekarni, myna, browaru, pralni i t. d.

Zarzd obrony przeszed w XVII w. od wielkorzdcy do przeo-

onego nad armat; „mury, które te armaty trzymaj, do generaa arty-

leryi nalee maj et per consequens reparari sumptu publico powinny".

Byo to suszne, bo Wawel wówczas by twierdz, ale niestety zarzd pa-
K. Bkowaki. Dzieje Krakowa. 25
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stwowy polski co do wojskowoci niezaopatrzony w naleyte fundusze,

nie móg naleycie dba o fortece, cierpiaa te na tern obronno zamku

krak. Pierwotn zaog królewsk, suc wicej dla parady, i drobn

zaog starocisk dla utrzymywania porzdku w razach zgieków, na-

paci — po przeniesieniu stolicy do Warszawy zastpi garnizon, zoony
z 40 ludzi, który czasem pomnaano w czasach wojennych. Na ich czele

sta rotmistrz, mieszkajcy w bramie pierwszej od miasta. W czasie

wojny, bezkrólewia, obsadza zamek wojskami hetman.

W XIV w. powsta te urzd starostów grodowych, którzy zajli

miejsce burgrabiów po wszystkich grodach, z wyjtkiem krak., nie mieli

wic wpywu na zarzd zamku , ale rezydowali w nim jako wadza ziemi

i powiatu ').

„Gród" starociski mieci si na poudnie od katedry, a z resztek

jego murów pozostaa jeszcze dolna cz budynku , obecnie tam sto-

jcego.

Lustracya z r. 1638 -) zapisaa „bardzo nadpustoszae tak górne po-

koje, gdzie JWP. Starosta sam sdzi iuridik i mieszka, jako te urzd

grodzki na górze zasiada" „Praesidium IM. P. Starosta dla grodu

i zamku ex antiquo powinien piechot chowa, której presens okrom rot-

mistrza jest 40. Mieszkanie dla rotmistrza w bramie pierwszej od miasta,

gdzie te i piechota wart odprawuje".

Dokadniejszy opis grodu podaje Lustracya z r. 1768'): „kamienica

murowana naprzeciw kocioa katedr., rogiem dotykajca si paacu król.

.... odrzwia z ciosanego kamienia. Idc do sdowej izby, jest przedsio-

nek, do którego wchodzc, s 4 stopnie kamienne. . . . Wchodzc do s-
dowej izby, sklepienie murowane, podoga z tarcic, stó dbowy do s-
dzenia na podwyszonych tarcicach, obwiedziony balaskami drewnianemi. ..

awy do siedzenia pod cianami, z jednej strony 8, z drugiej strony na

przymurkach awy 2 z deszczek. Z tej izby idc do sukcepty, nadedrzwiami

jest figura na Krzyu Chrystusa P.
,
przed któr lampa mosina wiszca

na drucie elaznym ; naprzeciwko w naroniku jest obraz Matki Najwit-

szej, piastujcej Chrystusa P., na pótnie malowany. Stoy 2 jodowe, aw
4 prostych, pita maa framuga pod oknem dla wygody siedzcych... "*)

Na gór s schody z ciosanego kamienia dobre; z tych wyszedszy,

jest si przed sdow izb górn , w której posadzka z ciosanego kwa-

dratowego kamienia uoona.
Wchodzc do górnej sdowej izby, w tej izbie okien 5, piec kaflowy we

3 skrzynie, nowy stó na podwyszonej pododze, wkoo balaskami z tarcic

') Stanisaw Kutrzeba. Dawny Zarzd Wawelu Rocz krak. T VIII.

') Rei. Castr. Crac T. 189, p. 1241.

') Rei. Castr. Crac. T. 201, p. 2023.

') Lustracya z r. 1779, (Rei. Cas Cr T. 210, p 759) wymienia tu jeszcze „land-

szaft nad drzwiami, na którym 4 herby malowane, krzeso dla sdziego aksamitem

powleczone, pi portretów".
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obwiedziony; stót drugi z tarcic,- aw wkoo cian 6, przy siole awek
krótkici 2, trzecia pod oknem, na cianie po prawej rce Effigies Ukrzy-

owanego wielka, starowiecka '), przed któr lampa blaszana na sznurku

^ >'"*'-

.

Drzwi z Kurzej Stopy.

wiszca , ex opposito na drugiej stronie obraz Matki Boskiej na pótnie.

Nad drzwiami obraz wielki vv. Jana Nepomucena, nad drugiemi drzwiami

portret Naj. Augusta lii, portret JW. . p. Franciszka Wielopolskiego . . .

') Lustracya z r. 1779 dodaje „krucyfiks bardzo wielki starowiecki, na acuchu
uwieszony i do ciany przybity".

25*
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JW. Karola Oonzagi Myszkowskiego margrabi pinczowskiego , . p. Pana

ydowskiego sdziego krak. , W. Michaowskiego sdziego krak." Z dal-

szego opisu okazuje si, e pokoje mieszkalne, kuchnie i piwnica byy
zupenie ju zniszczone.

Znaczna cz Wawelu zajta bya przez duchowiestwo. Oprócz ka-

tedry — o której budowie bya ju mowa (str, 15, 287 i 297) — byy i inne

kocioy: w. Jerzego, którego zaoycielem mia by Mieczysaw I, we-

dug Dugosza. Mieczysaw jednak nie posiada jeszcze Krakowa, nie móg
wic tego kocioa fundowa, ale tradycya ta wiadczy o staroytnoci

tego kocioa; przebudowa go z drewnianego na murowany Kazimierz W.

Dalej koció w. Michaa wedug Dugosza „w dawnych czasach przez

Bolesawa Chrobrego fundowany, przez wiele wieków by drewniany, lecz

Kazimierz II, król polski, go zmurowat, sklepieniami i ozdobami w r. 1355

opatrzy".

Kocioy te stay w rodku Wawelu, gdzie dzi plac wicze wojska,

a zburzone zostay na pocztku XIX w.

Dugosz wymienia dalej na zamku : „Prebend w. Feliksa i Adaukta,

majc osobny koció okrgy i wysoki, staroytnym sposobem (prisco

et veteri mor) z kamienia zrobiony, niegdy bawanom powicony. Te-

go pami i budow Kazimierz li, król polski, zaczynajc zamek kra-

kowski od fundamentu ,
potomnym chcia zachowa i prebend w nim

ufundowa".

O staroytnoci tego kocióka wiadczy opis fizyognomii jego : bu-

dowla okrga kamienna -to typowy kocióek romaski.

Dalej przytacza Dugosz „prebend w. Maryi Egipskiej na wyszym
zamku królewskim pooon w osobnym kociele, który Kazimierz li,

król polski , postawi , która kiedy i przez kogoby bya fundowan i pa-

mici o tem niema".

Wspomina w jednem miejscu Dugosz mimochodem jeszcze o istnie-

niu na Wawelu w XIII w. dwóch kocióków: w. Gereona i P. Maryi,

o których w adnem ródle niema wzmianki. Zdaje si, e Dugosz w po-

piechu nazwa kocióek, wzgldnie kaplic, w. Maryi Egipcyanki ko-

ciókiem P. Maryi, a koció w. Jerzego kocioem w. Gereona (Ge-

reonis zamiast Georgii), bo ani nie mona znale miejsca stosownego

dla tych kocioów na Wawelu, ani adne ródo nigdzie ich nie wspomina.

Najdawniejsza siedziba biskupów miecia si take na zamku. Do-

kumenty biskupa Iwona z pocztku XIII w. datowane s in ecciesia beati

Wenceslai, t. j. z kapitularza. Wyrok biskupa krak. Jana z r. 1296 dato-

wany „w zamku krak. w domu koo kocioa w. Michaa" ')• Z pocztku w.

XIV maj biskupi krak. kury w tem samem miejscu, gdzie dzisiaj w mie-

cie"), prawdopodobnie mieli j tam od najdawniejszych czasów jako

') Cod. Min. Pol. 1, 150.

•) Naj. Ks. str. 108, r. 1331, curia D. Episcopii Crac.
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drug rezydency
,
poniewa przewana cz gruntów w XIII w., przez

miasto zajtych, bya wasnoci biskupów (str. 19). W r. 1386 biskup Jan

powikszy paac przy ul. Franciszkaskiej przez przykupno ssiedniego

domu '). Gówna jednak rezydencya ich bya na zamku do poowy XV w.

Z dokumentu króla Ludwika z 1381 r. '^) dowiadujemy si, e Kazi-

mierz W. odbudowa „na zamku dom murowany biskupi naprzeciw ko-

cioa wikszego" (katedry) — e jednak król Ludwik, „nie mogc si

i^.-^.r-3**s^ ig^^

Komin w sypialni l<rólewskiei.

obej bez tego domu
,
poniewa w domu tym zwykli przechowywa

i skada ywno dla niego na jego przyjazd do zamku", zachowuje go

sobie, a za to daje biskupom wie Piercice „i dom drewniany z muro-

wan wie do niego dotykajc, na zamku krak. pooony, niegdy Jana

Marszaka wasnoci bdcy, który od dziedziców tego Jana zakupi,

pod tym warunkiem, e gdyby koniecznie tej wiey potrzebowa, to wolno

') Cod. Min. Pol. IV. 3.

') Cod. Cath. 11, 87.
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mu bdzie i jego nastpcom zatrzyma t wie, ale po ustaniu konie-

cznoci ma ta wiea do bisi<upa i jego kocioa powróci". Obdarowany
tym dokumentem, biskup Zawisza wybudowa w r. 1378 „kaplic naron,
koo starej wiey, naprzeciw kocioa w. Michaa" '). widocznie wic przy

tym domu przez króla Ludwika mu danym.

Siedziba biskupów krakowskici na Zamku dotrwaa do poowy XV w.

Zbigniew Olenicki przebudowa paac biskupi w miecie naprzeciw ko-

cioa w. Franciszka, zdaje si kolo r. 1452, bo rok pierwej datowa do-

kumenty jeszcze w zamku -).

Kapitua obradowaa w kapitularzu , którym w najdawniejszyci cza-

sach bya kaplica , stanowica dzi piwnic pod kaplic Wazów, potem

w krypcie w. Leonarda, czasem zakrystya, w kocu sala na pónoc od

katedry urzdzona, jak tego dowodz dokumenty, wymieniajce obok daty

miejsce obrad.

Wyej (str. 21) przytoczono opis Dugosza, jak kanonicy, na zamku
mieszkajcy, z powodu trudnoci o wod , po któr zapewne do paacu

posya musieli, i z powodu trudnej komunikacyi z miastem, zaczli za-

sypywa bagnisty poziom od strony pónocnej zamku i zabudowywa.
Tak powstay w XIV i XV wieku ulice Kanonicza i Poselska.

Z dawniejszyci czasów jednak pozostay jeszcze na Wawelu w po-

siadaniu duciow;iestwa róne domy i powstaway jeszcze póniej, a Du-
gosz nie zaniedba ici wymieni w swojej Ksidze uposae

:

„Ma take koció katedr, krak. i kapitua jego dwa domy murowane

na zamku krakowskim, na lewym boku kocioa i koo muru zamkowego
pooone, które zwykle oddaj si kanonikom, kaznodziejom, wicekusto-

szom i innym osobom nie z obowizku lub koniecznoci , lecz laski do-

ywotnie lub na czas pewien. Z tyci pierwszy pooony jest na rogu,

niedaleko od wikszej bramy zamku, przez kogoby jednak dom ten, lub

kiedy wymurowanym i zbudowanym zosta, nie mogem si dowiedzie;

drugi dom na zamku krak. i dotykajcy poprzedniego domu na

boku rodka (corporis) kocioa katedralnego, na lewej stronie pooony,
dotykajcy muru zamkowego i zczony ze skarbcem kocioa katedr.,

majcy pikne i obszerne mieszkania, który Elbieta, wdowa po dwóch

mach, mianowicie po Spytku z Melsztyna wojewodzie krak. i po Janie

ksiciu Zibickim (Miinsterberskim), z rodu Wgierka, z domu Fierlych,

') Dugosz: Liber ben. I, 264.

') Odtd biskupi przenosz si na state do miejskiego paacu, widocznie wy-

godniejszego i dostpniejszego. Biskup Lutko datuje dokument z r. 1465: „w patacu

naszej zwykej rezydencyi naprzeciw kocioa w. Franciszka pooonym". Starowol-

ski równie przypisuje Olenickiemu przebudowanie paacu biskupiego. Samuel Ma-
ciejowski znowu przerobi go w r. 1547, a wreszcie w r 1657 na nowo przebudowa
go biskup Piotr Gbicki, przyczem znika reszta ladów redniowiecznej budowy.

O tej przebudowie pisze Temberski w swoich Annaach: „paac, przez poprzedników

mniej wygodnie wybudowany, do symetryi doprowadzi, malowidami kosztownemi,

marmurami i innemi ozdobami napeni".
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wasnym kosztem zbudowaa i w murach wycigna na placu kapitul-

nym, co do którego przed ca kapitu krak. zrzeka si wszelkiego wy-

datku, aby potem nie byo wtpliwoci co do wasnoci tego domu i otrzy-

maa na to dokument króla Wadysawa 11 w r. 1423 wystawiony, prze-

chowany w skarbcu kocioa katedr.;

trzeci dom na zamku krak., czci drewniany, czci murowany,

narony i kocioowi wikszemu naprzeciw stojcy, który Jakób z Ko-

niecpola, prepozyt w. Floryana .... syn . p. Jana kanclerza królestwa

polskiego... kapitule krak. wieczycie darowa i zapisa;

(czwarty) Dom murowany na zamku krak., do mansyonarzy krak. na-

lecy, koo muru zamkowego na zachód, midzy domem Jana Gowacza

Sala srebrna.

Z Olenicy wojewody Sandomirskiego i domem prebendaryuszy kaplicy

królowej Zofii pooony, w którym mansyonarze maj wieczyste mie-

szkanie, izby, stó wspólny, który im Hincza z Rogowa, rycerz, ka-

sztelan Sandomirski, herbu Dziaosza, z cegy wasnym kosztem wybu-

dowa na wasnym dziedzicznym gruncie, wolnym od wszelkich danin

i ciarów. Otrzyma ten Hincza z Rogowa od tych mansyonarzy stary

ich grunt i mieszkanie koo w. Jerzego na zamku krak. pooone, na

którym postawi dla swych altarzystów w kaplicy Modzianków dom
(pity) czci ceglany, czci drewniany";

(szósty) dom okazay murowany wystawi historyk Dugosz w r. 1448

dla Psaterzystów, fundowanych w r. 1393 przez królow Jadwig. Dom
ten, zburzony w r. 1856, stal mniej wicej w tem miejscu, gdzie si za-

amuje dzisiejszy szpital wojskowy. Nad wejciem do niego bya tablica
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erekcyjna, osadzona dzi jako cenna pamitka w murze domu Dugosza

pod zamkiem (róg ul. Kanoniczej i Podzamcza).

W póniejszych czasach fundowa jeszcze koo r. 1551 kanonik Sta-

nisaw Borek dom dla wikaryuszów katedralnych na placu, darowanym mu
przez królow Bon koo kocioa w. Michaa, w miejscu mniej wicej

tem, gdzie dzi rodek wielkiego placu. Dom ten, w formie jakby niskiej

prostoktnej wiey z attyk u góry, zburzono w r. 1818.

Wreszcie na zachodniej stronie góry zaznaczaj plany póniejsze

szereg domków z ogródkami, w których mieszkali duchowni i ich suba.
Na zamku miecia si te i najdawniejsza szkoa krakowska ka-

tedralna. Znajdowaa si tam jeszcze w r. 1411, w którym to roku datuj

tam uczniowie prob do kanoników krak. o zmian rektora. W tej szkole

lub obok niej odbyway si wykady uniwersytetu, w r. 1364 przez Kazi-

mierza W. zaoonego, oczekujcego wasnego gmachu, stworzonego do-

piero przez Jagie w r. 1400. Szkota przetrwaa dugie wieki, bo jeszcze

Pruszcz pisze: „jest te i szkoa, która ma swego mistrza, bakaarza, kan-

tora, modziece i aki do piewania kocielnego. W tej szkole jest ka-

plica, w której sacrum odprawiaj na czasy pewne dla chorych studentów

i inszych szkolnych".

Tene Pruszcz pisze dalej: „Jest te przy tym kociele (katedrze)

dostatnie fundowane seminaryum dla modych kapanów od Jerzego

Radziwia i Bernata Maciejowskiego, biskupów krak. i kardynaów. Tem
rzdzi kapitua krakowska".

Jestto budynek od strony Wisy, oparty na pierwotnym kamiennym

fortecznym murze redniowiecznym, który to budynek niewtpliwie siga

dawnych czasów i musia stanowi wasno duchown, skoro go biskup

Radziwi na seminaryum przerobi.

Byy te na Wawelu i posiadoci prywatne. Prawdopodobnie byo
to konsekwency staego zamieszkania na Wawelu pewnych urzdników,

którzy nabyli tam pewne grunta i place na wasno, z daru panujcego,

by jednak moe, e i drog zasiedzenia, gdy nieraz syn po ojcu przez

dugi czas po sobie na jednem miejscu siedzieli, wkady na budynek lub

ogrodzenie robili i powoli powstao ogólne przekonanie, e grunt czy

budynek jest ich rozporzdzaln wasnoci.
Z biegiem lat zmieniay si oczywicie stosunki

,
posiadoci zmie-

niano i przebudowywano, tak, e dzi trudno dokadnie okreli topo-

grafi wasnoci i przeznaczenie pojedynczych budynków, przewanie ju
poburzonych lub zmienionych.

Cay ten kompleks zamknity murami dozna radykalnej zmiany przez

zajcie go na twierdz wojskow po rozbiorze Polski. Obok katedry po-

zostaa tylko cz w rku kapituy, reszt zabrano na cele wojskowe,

poburzono stare zabytki, przerobiono czciowo, postawiono nowe ko-

szarowe szpitale; szczciem, e zostawiono dawne baszty i paac w gó-

wnym zrbie.
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Aby oswobodzi Wawel od smutnego losu koszarowego, powzi
prezydent miasta Mikoaj Zyhiikiewicz w r. 1880, w czasie pobytu cesarza

Franciszka Józefa w Krakowie, myl uznania Wawelu za jedn z rezyden-

cyj cesarza. Skarb wojskowy zada za oprónienie takiej kwot\', jakiejby

wedug swego obliczenia potrzebowa na wybudowanie odpowiednich ko-

szar. Sprawa wydawaa si beznadziejn, gdy Kasa oszczdnoci miasta

Krakowa uchwalia ze swych funduszów da na ten cel 800.000 koron.

Suma ta wystarczaa na wykupno paacu, o który narodowi chodzio —
Wydzia krajowy jednak wda si w pertraktacye o kupno caego Wawelu
ze szpitalami , wozowniami i t. d. : dania wojska rosy coraz bardziej.

Piecz kapituy krak. z XII w.

Wreszcie Sejm uchwali 8 lutego 1897 r. oficyalnie ku uczczeniu jubileuszu

50-letniego panowania Franciszka Józefa przyczyni si funduszami krajo-

wymi do wykupna Wawelu. Ustawa pastwowa z d. 3 lipca 1901 r. ze-

zwolia Skarbowi wojskowemu na sprzeda Wawelu.

Po dugich pertraktacyach zawarto d. 15 lipca 1903 r. kontrakt defi-

nitywny :

Kraj zobowiza si da ryczatow kwot 3,300,000 kor. (w tem

800.000 k. ofiarowanych przez krak. Kas oszczdnoci) cz w gotówce

cz w gruntach i 12.000 k. na tymczasowe pomieszczenie oddziau szpi-

tala wojskowego — wojsko zobowizao si odda krajowi cae wzgórze,

bdce w jego posiadaniu, i ju cz oddao.
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Zastrzeono w kontrakcie, e Wawel zaintabulowanym zostanie na

wasno kraju z uwidocznieniem , e takowy po wieczne czasy przezna-

czonym jest na umieszczenie rezydencyi cesarza i króla oraz jego dynastyi.

Nadto miasto Kraków osobn umow z 3 marca 1903 zobowizao
si wykona kanay, drogi , trotoary, owietlenie i wodocig do nowych

budynków wojskowych swoim kosztem z subwency 125.000 k. ze strony

kraju. Poprzednio w r. 1899 zobowizao si miasto wybudowa przy od-

wachu na rynku lokal na kas wojskow za subwency 8.000 k. ze strony

skarbu wojskowego.

Pismem odrcznem z dnia 30 maja 1905 r. owiadczy cesarz zado-

wolenie swoje z przygotowanych prac do restauracyi „w zamiarze, aby

chronic z pietyzmem to wszystko, co si zachowao, przywróci ten czci

wieków otoczony zabytek do nowej wietnoci".

^yy^

Widok zanikli ud Wisty.

„Speniajc yczenia kraju , chtnie zezwoliem , by Mi na Wawelu

urzdzono Rezydency na czas Mego pobytu w królewskiem miecie sto-

ecznem Krakowie.

„Jest take Mojem yczeniem, aby przy tem przeznaczono odpowie-

dni cz zamku na przechowanie pamitek narodowych i zbiorów sztuki,

by one i po odrodzeniu tego dumnego gmachu utrzymyway w ywej pa-

mici jego pen chway tradycy.

„Memu Urzdowi ochmistrzowskiemu polecam , aby z funduszów

nadwornej dotacyi przyczynia si rok rocznie odpowiednim udziaem do

kosztów odnowienia zamku i w tej mierze porozumia si z galicyjskim

Wydziaem krajowym".

Urzd ochmistrzowski przeznaczy kwot 100.000 koron rocznie,

a Sejm galicyjski uchwali tak kwot co roku przyczynia si do re-

stauracyi.
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Wydzia krajowy ustanowi komitet do kierowania konserwacy i od-

nowieniem zamku , a na arctiitekt powoa Zygmunta Hendia. Po prze-

prowadzeniu bada arctieoiogicznycti wykonano dotycliczas naprawy cian,

a obecnie podjto prac nad przywróceniem dawnej postaci arkadowanego
dziedzica, ogniotrwaem pokryciem dachów i t. d.

Wedug sprawozdania Wydziau krajowego , zoonego Sejmowi w r.

1910, wydano dotd na koszta restauracyi Wawelu razem 427.595 koron,

w tern 157.179 na roboty murarskie, 46.655 na ciesielskie, 7.213 na lu-

sarskie, 6.000 na malarskie (restauracya fryzu za arkadami), za strop nad

odnowion czci arkad 22.330 i t. d. Dochód z kart wstpu zwiedzajcych

wynosi 8.756 kor. Gotówk na dalsze roboty posiada Wydzia krajowy

425.453 k., oprócz staej dotacyi Sejmu i kancelaryi cesarskiej, wyej wy-

mienionych. W lipcu 1911 r. ma zupenie ustpi wojsko z reszty budyn-

ków, poczem musi nastpi decyzya co do pomieszczenia Muzeum naro-

dowego i odpowiednie adaptacye. Na ten cel ze skadek centowych, za-

inicyonowanych przez p. Ulanowsk, zebrano dotd okoo 150.000 koron.

Piecz kapituy i widokiem katedry z XIII w.



ROZDZIA XVIII.

Pogld na dzieje Krakowa - najdawniejsze wypadki miejscowe — rozwój od lokacyi

z r. 1257 — ustalenie si pastwa i stosunków pokojowych — wzrost znaczenia za

Kazimierza W. — rozwój i zdarzenia za pierwszych Jagiellonów — rozkwit XV i XVI

wieku — wpyw przewagi szlacheckiej — najazd arcyks. Maksymiliana — za rzdów
Batorego — jirzeniesienie stolicy do Warszawy — Najazd szwedzki i siedmiogrodzki —
powolne chylenie si miasta — drugi najazd szwedzki, wojna domowa i zaraza —
upadek miasta — wojny konfederackie — powstanie kociuszkowskie — okupacya

pruska — rozbiór Polski — Ksistwo Warszawskie — okupacya rosyjska — Rzecz-

pospolita krak. — zamieszki 1846 r. — zajcie przez Austry — rewolucya 1848 r.

—

poar 1850 r. — rzdy absolutne — pocztki ery konstytucyjnej.

Losy kadego miasta zale przewanie od losów kraju i pastwa, na

Krakowie odbija si wic wiernie historya pastwa polskiego.

Zawizki miasta sigaj protohistoryi Polski (str. 8-12), a oprócz

faktu istnienia osady, niema adnych bliszych wiadomoci.

Od czasu przyczenia Krakowa przez Chrobrego w r. 999 do pa
stwa Piastowskiego zaczyna si byt pewniejszy, ale daty historyczne po-

jedynczych wypadków miejscowych s rzadkie i odlege od siebie, tak, e
waciwa pewna historya miasta zaczyna si dopiero od chwili lokacyi

miasta, czyli od chwili zorganizowania osady na wzór gminy miejskiej

niemieckiej (str. 18 i 54).

Od czasu lokacyi wzrasta miasto stosunkowo szybko w liczb mie-

szkaców, domy, rozpoczyna si rozwój handlu i przemysu, z tym wzrost

zamonoci i kultury, a z niemi rosn potrzeby i zdolno ich zaspokaja-

nia; miasto wic obwarowuje si murami i basztami, powstaj murowane

budynki publiczne (Sukiennice, Ratusz), kocioy i klasztory, a wreszcie

zaczynaj i mieszczanie stawia murowane kamienice (str. 300). Wzrost

ten trwa stale a do pocztku XVi w., ale kocowy wiek tego okresu,

wiek XV jest szczytem rozwoju; w tym wieku staje mieszczastwo

u szczytu zamonoci i znaczenia politycznego. Wiek XVI, wiek równej,

moe wikszej zamonoci , wiek kultury, rozwoju wyksztacenia i sztuki,

jest niejako zsumowaniem pracy epok poprzednich , uywaniem dostatku,

jest yciem penem , unarodowionem, kulturalnem , ale jestto wiek prze-

omu redniowiecza ku czasom nowym, wiek zmniejszenia si wartoci

pienidza przez odkrycie Ameryki , wiek zmieniajcych si dróg handlo-

wych przez odkrycie morskiej drogi do Indyj, wiek wzrastajcego rozdwo-

jenia religijnego i wiek wzrastajcej wszechwadzy szlacheckiej , sowem
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chwila przeomowa, której skutki pojawiaj si ju z kocem XVi w. Do
tych zasadniczych podstaw bytu miasta, zmieniajcych si zwolna na jego

niekorzy, przybywaj przyczyny przypadkowe, lecz podkopujce zamo-

no mieszkaców, zamieszka przy zbrojnej kandydaturze arcyksicia

Maksymiliana (r. 1587), powodzie i zarazy z kocem XVI i na pocztku

XVII w., nastpnie przeniesienie stolicy do Warszawy — a spada na mia-

sto cios nieprzewidziany: oblenie i zajcie przez Szwedów (1655— 1657),

oblenie tych najedców przez Polaków i sprzymierzon Austry, koszta

nowego garnizonu i zwyke skutki wojenne: ruina domostw, kontrybucye,

zastój w handlu. Jeszcze jednak miasto byo do zamonem w majtek

i przedsibiorczych obywateli
,
gdy nie popada w tak ruin

,
jak si to

stao po drugim najedzie szwedzkim i po wojnach konfederackich ; oby-

watele odbudowuj swe domostwa, nie brak dotd ladów stylowych, e
odbudowy nastpuj gruntownie i ozdobnie, buduj si liczne nowe ko-

cioy i klasztory, powstaj dalej fundacye dobroczynne i religijne — ale

handel, przemys ju nie wzrastaj, rozterki religijne wywouj rozruchy,

mieszczanie nie maj adnego wpywu nietylko politycznego, ale i finan-

sowego, któryto ostatni wpyw w XV i XVI w. podnosi warto mie-

szczastwa; wreszcie na pocztku X\nil w. spada drugi najazd szwedzki

i wojna domowa midzy Augustem II a Stanisawem Leszczyskim, a obok

nich niesychanie silna zaraza morowa. Z pod tych ciosów ju miasto nie

byo w stanie si podnie, stao si maoludnem , powiatowem miastem,

wegetujcem tylko; pastwo bezradne i sabe, nierozumiejce wartoci

silnych i zamonych miast, targane niezgod magnatów i ulege wpywom
potniejszych ssiadów, nie czynio nic dla podniesienia mieszczastwa,

a w tym stanie letargu publicznego zerwaa si nowa burza nad Krako-

wem : konfederacya barska , obfitujca wprawdzie w bohaterskie wysiki,

opiewana przez poetów i powieciopisarzy, ale w gruncie rzeczy nowa
klska dla pastwa, a szczególnie dla mieszczan i chopów, cierpicych

w tych zapasach szlacheckich bez adnej nadziei polepszenia swego bytu.

Cztery lata zmieniali si naprzemian to konfederaci, to Rosyanie na kwa-

terach krakowskich, a koszta i klski tego ponosio miasto, a doszo do

tego, e domy stay miejscami w caoci, miejscami czciowo, pustk,

z drzwiami lub oknami zabitemi deskami. Ustaa wojna, zostao spusto-

szenie, powoli z trudem naprawiano , a znowu nadeszo powstanie ko-

ciuszkowskie 1794 r. , które pocigno za sob nowe ofiary, pótora-

roczn okupacy prusk, a po niej zabór austryacki. Obywatele znaleli si

pod nowemi obcemi prawami, pod rzdem faworyzujcym Niemców i niem-

czyzn, w tem niebezpieczniejszem pooeniu pod wzgldem narodowym, e
germanizacya rozpocza si w chwili, gdy podupade duchowo i materyal-

nie obywatelstwo stao si mniej odpornem; szczciem, e po pitnastu la-

tach zniky rzdy niemieckie wskutek pomylnego wyniku dla ksistwa

warszawskiego wojny, wszcztej 1809 r. przez Austryaków; ale ta zmiana

polityczna trwaa niedugo w epoce cigego zmieniania karty Europy
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przez Napoleona I. Smutna wojna 1812 r. sprowadzia na Kraków okupa-

cy rosyjsk, nowe wydatki, nowy zastój interesów. Dopiero pokój ugrun-

towany stworzeniem 1815 r. Rzpitej krakowskiej pozwoli goi powoli

rany, otrzsn si z narzuconej w latach 1797-1809 niemczyzny. Rzpita

krakowska ubog bya wprawdzie w prawa polityczne i ubog duchowo,

ale trzydziestolecie jej istnienia ugruntowao polski charakter mieszcza-

stwa, dao mu odporno przed nowemi zakusami germanizacyjnemi po

ponownem zajciu Krakowa przez Austry w r. 1846. Zamieszki rewolu-

cyjne w r. 1848, poar w r. 1850 dotkny znaczn cz miasta powan
klsk materyaln, i dugich trzeba byo lat, aby si z niej podnie. Od
r. 1860 zaczynaj si w Austryi zwiastuny zmiany systemu rzdowego na

parlamentarny, na razie bez widocznych dla miasta skutków, wreszcie

w r. 1866 zmienia si stanowczo system, miasto i kraj dostaj statuty,

rozpoczyna si epoka samorzdu ; w roku nastpnym przychodz do

skutku ustawy zasadnicze. Ustpuj jedni za drugimi urzdnicy niemieccy,

miasto obejmuje rzd swych interesów w rce rady wybieranej przez

mieszkaców. W zmienionych zupenie warunkach rozpoczyna si nowa

epoka dziejów miasta, której powicamy nastpny rozdzia.

Wród blisko ju tysica lat dobiegajcej przeszoci Krakowa noto-

wano miejscowe zdarzenia dopiero w póniejszych czasach i to nie syste-

matycznie, tak, e kronika miejscowa wykazuje znaczne luki, a zaczyna

by peniejsz dopiero z ustaleniem si dziennikarstwa (str. 144), a i to nie

zupenie, bd to z powodu szczupych dawniej dzienników, bd z na-

kazów podejrzliwych wadz w czasach przedkonstytucyjnych. Im dalej

wstecz, tem mniej wiadomoci ').

Ody Bolesaw Chrobry przyczy Kraków do pastwa Piastowskiego,

nie zrzekli si Czesi swych aspiracyj do zagarnicia z powrotem ziemi

krakowskiej. Osabienie pastwa polskiego za Mieszka II uatwio im

zamiary.

Kronikarz czeski Kosmas wspomina w swej kronice, e w r. 1039

ksi Brzetysaw, „gdy przyszed do Krakowa, stolicy kraju, zburzy j
do gruntu, zrobi wielki up i doby skarb, który dawni ksita w skarbcu

zachowali". Zapiska o zabraniu skarbu ksicego jest przechwak, bo

Kraków wówczas nie by stolic, siedzib panujcego, i ksi nie mia

powodu skada swojego skarbu w grodzie prawie granicznym , od sto-

licy oddalonym. Krakowskim grodem wladal wówczas grododzierca,

) Chronologiczn kronik wypadków miejscowych zestawi pierwszy Józef M-
czyski w 1 tomie swej „Pamitki z Krakowa" (Kraków 1845) p. t. „Przegld dzie-

jów miasta Krakowa". To zestawienie posuyo za podstaw historyi Krakowa, za-

mieszczonej na pocztku dziea Essenweina i popularnej „Historyi Krakowa w zarysie"

K. Bkowskiego (Bibliot krak. T. 5), uzupenionej szczegóami z póniejszych

publikacyj monograficznych Z rkopimiennych róde wydoby najwicej wiado-

moci kronikarskich Ambroy Grabowski, które fragmentami publikowa w swych

dzieach.
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zwany póniej kosztelanem z ramienia lisicia, jego wic „skarb" zabra

zapewne Brzetysaw, a moe i katedralny.

Skoczyo si na zupieniu , ale nie na zapanowaniu. Prdzej , ni
w reszcie Polski , wraca ad w krakowskiem , Kraków staje si chwilowo

arcybiskupstwem, a tym arcybiskupem by Aron mnich, czy opat tyniecki.

Byo to jednak tylko przemijajcem zjawiskiem i trwao zbyt krótko; o in-

nym arcybiskupie, okrom Aronie, nie mamy adnej wiadomoci.

Zdaje si, e i upadek Bolesawa miaego pozostaje w zwizku
z dalszym najazdem czeskim za króla Wratysawa na Kraków, i tym ra-

zem jednak nie zdoali si Czesi utrzyma.

Z wieku XII brak szczegóów innych nad daty budowy kocioów.
Istniej wówczas, jak si zdaje, kocióki: w. Wojciecha, w. Bene-

dykta na Krzemionkach , w. Jakóba i Wawrzyca na Kamierzu , oraz

niewtpliwie w. Michaa na Skace. Tradycya póniejsza twierdzi , e na

Wawelu istniay ju wtedy kocioy w. Jerzego i w. Michaa, przebudo-

wane póniej przez Kazimierza Wielkiego.

Wadysaw Herman (1081— 1102) organizuje kapitu katedraln i bu-

duje kocióek w. Idziego; w tym czasie powstaj kocioy: w. Andrzeja

i w. Jana.

Za Bolesawa Krzywoustego (1102— 1139) w r. 1120 zostaje katedra

powicon przez legata papieskiego Idziego, w r. 1125 dotyka Kraków
poar, który zapewne uszkodzi katedr, bo w roku nastpnym zapisano

jej przebudow, która dopiero za Wadysawa II (1139— 1146) zostaa na

nowo w r. 1143 powicon przez biskupa Roberta.

Tu pochowany zosta na wieczny odpoczynek Bolesaw Kdzierzawy
w r. 1173, pierwszy z rejentów Polski, który spocz na Wawelu. Nast-
puje epoka walki ksit o tron krakowski '). Na ten okres czasu przy-

padaj budowy kocioów: w. Augustyna 1181 na Zwierzycu, w. Flo-

ryana na Kleparzu 1184, w. Krzya, w. Marcina (okoo 1150).

Wiek XIII rozpocz si zowróbnym znakiem, trzsieniem ziemi,

zapisanem pod dat 1200.

W r. 1212 uderzy piorun w skarbiec katedry i spali go, w r. 1221

i 1224 powodzie Wisy wyrzdzaj szkody. W tym czasie Wincenty Ka-

dubek, który ustpi biskupstwa Iwonowi, pisze history ojczyst. Biskup

Iwo Odrow zakada szpital w. Ducha na Prdniku (przeniesiony pó-

niej w r. 1244 przez biskupa Prandot do miasta pod koció w. Krzya),

tene sprowadza zakonników w. Dominika, w r. 1226 daje pocztek bu-

dowie kocioa N. P. Maryi. On prawdopodobnie organizuje Kraków za

zezwoleniem ksicia jako gmin niemieck na swych gruntach po wschodniej

') W r. 1191 zajmuje Kraków Mieszko Stary, ale zaraz wypiera go Kazimierz Spra-
wiedliwy. Po mierci tego ostatniego (1194) wraca Mieszko i umiera jako ksi kra-

kowski 1202 r. Nastpuj: Wadysaw Laskonogi (1203-1206), po nim Leszek Biay
(1206-1227), Bolesaw Wstydliwy (1227- 1279)
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czci rynku (str. 18). W r. 1227 zostaje Leszek Biafy pogrzebanym na

Wawelu. W r. 1230 pokryto oowiem wiee katedry, przyczem robotnicy

zapucili ogie, który pochon katedr; 1232 zajmuje Kraków Henryk I

lski, jako opiekun maoletniego ksicia krak. Bolesawa Wstydliwego.

Konrad , ksi Mazowiecki , narzucajcy si Bolesawowi jako opiekun,

napada Kraków w r. 1235 i zamienia koció w. Andrzeja w forteczk;

1237 sprowadza Bolesaw Wstydliwy zakon ksiy Franciszkanów.

W r. 1241 Tatarzy pal i niszcz miasto.

Ten fakt zapewne jest gówn przyczyn nowej organizacyi miejskiej

drog kolonizacyi, w r. 1257 przez Bolesawa Wstydliwego (str. 19 i 54)

podjtej.

Rozpocztemu dzieu kolonizacyi stano chwilowo w drodze nowe

zniszczenie przez Tatarów z r. 1259, których hordy, wóczce si przez

trzy miesice po okolicy, cigle zagraay, jednak odtd buduje si ju
miasto w dzisiejszych zarysach. Wójt „spomyka i wymierza ulice i rynek,

aby to rzdnie w okrgu swoim rozdzielone byo"; ksi buduje kramy

na rynku, dalej kocioy Franciszkanów i w. Marka, zabudowuje Wawel.

W r. 1273 król wgierski Stefan III z on i dziemi odwiedza ksicia

i progi Skaki.

W r. 1279 pogrzebano Bolesawa Wstydliwego w kociele Franci-

szkanów, gdzie po lewej stronie nawy pooya mu Akademia Umiejtno-

ci kamie pamitkowy, na wzór pomników z XIII w. zrobiony.

Nastpca jego Leszek Czarny (1279—1289) znalaz wspózawodnika

do stolicy ksicej w Konradzie, ksiciu Mazowieckim. Mieszczanie do-

chowali wiernoci Leszkowi i zamknwszy si w zamku , bronili si tak

dugo, póki Leszek z odsiecz nie nadcign, co im zjednao lask ksi-c i zapewnio dalsze korzystne dla miasta przywileje, pomnoone w r.

1287 po obronie przeciw nowemu napadowi tatarskiemu. Te wojny spo-

wodoway lepsze obwarowanie miasta murami i fosami.

Leszka Czarnego pogrzebano w kociele Dominikanów.

Kraków zaj ksi lski Henryk Brodaty, lecz gdy zmar po roku

(1290), zaj go przedsibiorczy Przemysaw Wielkopolski, który podj
wielk myl poczenia rozerwanej na drobne ksistwa Polski i przywró-

cenia tytuu króla polskiego. W roku 1296 koronowa si w Gnienie

królem Polski, ale ju w roku nastpnym zosta podstpnie zamordowa-

nym z poduszczenia margrabiów Brandenburskich. Myl jego podniós

Wacaw II, król czeski, któremu rzekome swe prawa do ksistwa Kra-

kowskiego odstpia wdowa po Leszku Czarnym i który te zaj Kra-

ków, a po mierci Przemysawa koronowa si w r. 1300 królem polskim.

On mia si przyczyni do omurowania miasta i zamku. Jednak okietek,

ksi sieradzki, jako narodowy kandydat do tronu, nie by bez poparcia

u ziomków i po romantycznych przygodach, po mierci Wacawa (1305)

odzyska Kraków.
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Niemieckie mieszczastwo próbowao w r. 1311 buntu, ale okietek

poskromi go (str. 96) i osadzi sw zaog wewntrz miasta na Gródku

(zameczku) koo Mikoajskiej bramy, a w ksigach urzdowych miejskich

kaza uywa zamiast jzyka niemieckiego, aciskiego, póniej jednak

zacz si znowu niemiecki wciska do ksig, tak, e w XV w. znowu

przewanie w sdownictwie panuje.

Ugruntowanie swego panowania uwieczy okietek w r. 1319 przy-

braniem tytuu królewskiego i koronacy uroczyst; odtd sta si Kra-

ków miastem koronacyjnem.

W 1320 r. rozpoczto przebudow katedry wawelskiej w gotyckim

stylu, która do dzi dotrwaa (str. 297—299).

Dnia 2 marca 1333 r. zmar sdziwy okietek, odnowiciel pastwa
polskiego i pierwszy z królów naszych spocz na Wawelu.

Pokój po ustaleniu si panowania okietka przyniós w rezultacie

znaczny rozwój ekonomiczny. Kazimierz Wielki zrozumia potrzeb upo-

rzdkowania i podniesienia kraju , skoatanego tyloletniemi wojnami.

Zabezpieczywszy kraj obronnymi grodami, porzdek spisaniem ustaw

dawniejszych i ich uzupenieniem, utworzywszy ogniska i drogi handlowe,

zaludniwszy kraj przeprowadzeniem kolonizacyi na wielk skal, pooy
trwa podstaw do skonsolidowania si Polski i do podniesienia rozwoju

ekonomicznego. W tej epoce kocz si budowy katedry i kocioów na

Zamku, w. Trójcy, P. Maryi. Do kramów Sukienniczych na rynku dodaje

Kazimierz (1358) nowe uposaenie, „byle miasto bezadnymi budynkami

na miejscach publicznych oszpecone nie zostao" i wtedy z dwurzdo-
wych kramów powsta pierwszy, w gotyckim stylu, jednolity budynek Su-

kiennic, bez pitra jeszcze, pokryty spadzistym dachem. Obok Sukiennic

stany: postrzygalnia , szmatruz (budynek take handlowy) i dwie wagi.

Do rywalizacyi z Krakowem stany jednak w bliskiem ssiedztwie

dwa miasta: w r. 1335 lokuje król osad, na prawym brzegu Wisy u stóp

Skaki pooon, jako miasto Kamierz nazwan; w r. 1366 lokuje na

pónoc Florency, tak nazwan od kocioa w. Floryana, czyli Kleparz

(str. 43, 66, 68). Na Kamierzu buduje si jeden z najpikniejszych ko-

cioów w. Katarzyny (1342) i okazay koció Boego Ciaa (1347), na

Stradomiu w. Jadwigi. Na Wawelu, obok ukoczonej w r. 1346—1364

katedry, buduje król na nowo stare kocioy: w. Jerzego (1347) i w.
Michaa (1355).

W. roku 1358 zaoy król na Zamku krak. najwyszy Sd prawa

niemieckiego i zakaza przyjtych dawniej zwyczajem apelacyj do Magde-

burga.

O dobrobycie mieszczastwa wiadczy legenda o uczcie Wierzynka:

gdy Kazimierz w r. 1363 wydawa za m sw wnuczk za cesarza Ka-

rola IV, mieszczanin Mikoaj Wierzynek (Wirzing, pochodzcy z nad Renu)

z dawna w Krakowie osiady, rajca miejski, dzierawca królewski, upnik
K. Bkoivi:ki. Dzieje Krakowa 26
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wielicki i stolnii< sandomiersi<i '), podejmowa u siebie króla i jego koro-

nowanych goci uczt i obdarzy wspaniaymi upominkami.

Handel krakowski rozgazi si od Tatarszczyzny do Flandryi, od

Batyku do Wiednia i Budy, a musia przynosi znaczne zyski, skoro mie-

szczanie krak. byli w stanie poyczy ks. morawskiemu Karolowi (póniej-

szemu cesarzowi) 4.000 grzywien, królowi 1.000 kóp groszy pragskich,

znowu póniej Karolowi 1.760 grzywien (rozdz. VII).

Z nieszcz nawiedzia w owej epoce Kraków w roku 1350 zaraza,

w r. 1360 gód, któremu jednak król zaradzi otwarciem swoicti spichle-

rzy; w r. 1346 zagrozia nawet wojna, gdy Kazimierz wypowiedzia wojn
królowi Janowi Czeskiemu z powodu popierania przez tego Krzyaków.

Trzystu kiryników czeskich pod dowództwem Zdenka z Lipy zapdzio
si pod Kraków i wpado niespodzianie przez otwarte bramy do miasta,

lecz bramy zamknito za nimi i rycerzy pojmano. Nadcign Jan z woj-

skiem i dwa dni szturmowa, poczem odstpi od oblenia, a poniósszy

straty w odwrocie, zawar za porednictwem papiea rozejm z Polsk.

Dbajc o materyalne dobro kraju, nie zapomnia Kazimierz i o mo-

ralnem: w r. 1364 zaoy w Krakowie Uniwersytet, który zrazu powoli

si rozwija, lecz póniej sta si ródem owiaty krajowej (str. 135— 136).

Nie majc mskiego potomka, zawar Kazimierz jeszcze w r. 1339

w Wyszogradzie ukad ze szwagrem, królem wgierskim Karolem Rober-

tem , zapewniajcy nastpstwo dla syna Robertowego Ludwika , spodzie-

wajc si, e poczenie Wgier z Polsk stworzy potg bezpieczn przed

wrogami.

Gdy wic Kazimierz umar na Zamku krakowskim dnia 5 listopada

1370 r., Ludwik wg., bdcy ju w drodze na wie o chorobie Kazi-

mierza, przyby w dwa dni po jego mierci, powitany przez mieszczan

i panów na górze Krzemionkach, a dnia 17 listopada koronowa si kró-

lem polskim (1370—1382).

Panowanie Ludwika byo dla Krakowa korzystne, bo król dla za-

pewnienia sobie i córkom tronu nadawa mu bd sam , bd przez matk
Elbiet przywileje, wzmagajce handel.

Po mierci Ludwika, który nie zostawi mskiego potomka, przyby

zi jego Zygmunt, póniejszy cesarz, lecz nie wpuszczono go na zamek,

a zjazd Radomski uzna za królow t córk Ludwika, która stale w Pol-

sce zamieszka. Przybya wic Jadwiga (1384) i zostaa koronowan na

Wawelu przez arcybiskupa Bodzant. Napróno narzeczony jej ksi Ra-

kuski Wilhelm stara si o jej rk i tron polski — Jadwiga woaa po-

sucha dowiadczonej rady magnatów i polubi ksicia litewskiego Ja-

gie i da przez to pocztek poczeniu Litwy z Polsk (1385).

Krótkotrway ywot Jadwigi zapisa si na kartach historyi dobrymi

uczynkami, to te gdy urodzia córeczk (niedugo potem zmar), miasto

') Stan Kutrzeba: Historya rodziny Wierzynków (Rocz krak T. II).
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ofiarowao mamkom w podarunku 4 grzywny, królowej 200 grzywien,

i acuch wartoci 25 grzywien
,
pose za , który przyniós wiadomo

o urodzeniu dziecicia, dosta 4 grzywny poczestnego. W r. 1399 zmara

Jadwiga, przeznaczajc majtek swój na odnowienie Uniwersytetu. Aktem

z d. 26 lipca 1400 r. erygowa Jagieo Uniwersytet z siedzib dotd po-

zosta, zwan Collegium Jagellonicum.

Uniwersytet, do tej chwili niezupeny i nie do uposaony, zacz
powoli dy do wietnoci (str. 136). W r. 1403 przeniesiono kolegium

prawnicze na ulic Grodzk; w r. 1409 zaoy profesor isner pierwsz

burs przy ulicy Wilnej dla studentów Uniwersytetu. W nastpnym roku

wraca Jagieo ze zwyciskiej wyprawy przeciw Krzyakom i zawiesi

w katedrze 51 chorgwi, zdobytych pod Grunwaldem, które niestety z bie-

giem lat zaginy; w r. 1434 pogrzebano Jagie na Wawelu.

Od poowy wieku XV mieszczastwo krak. stano na wysokim sto-

pniu znaczenia, dobrobytu i owiaty.

W wieku XV mieszczastwo stanowio redniowieczny stan , zupenie

oddzielony od reszty narodu, bogaty, niezaleny od nikogo, tylko od króla

i to w granicach , zawarowanych przywilejem lokacyjnym i póniejszymi.

W czasie wojny z Krzyakami zaszo w r. 1461 w Krakowie zdarze-

nie, które smutne pocigno skutki : wanie król wyruszy na wypraw
prusk, kiedy jeden z rycerzy, brat Jana kasztelana krakowskiego, Andrzej

Tenczyski, rozpocz sprzeczk o zapat z Klemensem patnerzem i dal

mu policzek.

Gdy Klemens upomina si zacz o swoj krzywd, butny Tenczy-
ski obi mieszczanina mocniej. Za zniewaonym ujli si wszyscy miejscy

rajcy i poszli do królowej skary o ten gwat, lecz nim oni z zamku

wrócili z oznajmieniem: e za przybyciem króla wymierzona bdzie spra-

wiedliwo, ju zebrane pospólstwo, zamknwszy bramy miasta, rzucio

si na dom Kiziinkowski w ulicy Brackiej, w którym Tenczyski przeby-

wa. Tenczyski schroni si do kocioa Franciszkanów wraz z synem

Janem, Spytkiem z Melsztyna, Scygniowskim i z kilku sugami.

Pospólstwo wzburzone z dobytemi szablami i nacignitymi ukami
pocigo oblega Tenczyskiego w kociele. Rajcy byli bez siy wobec

tumu.

Pospólstwo zdobyo koció, wynalazo ukrywajcego si Tenczy-
skiego i zamordowao go ').

Za przybyciem w grudniu króla, pozwani zostali rajcy krakowscy na

sejm do Korczyna, ale nie stanli, odwoujc si do przywileju Kazimie-

rza, i nigdzie nie mog by sdzeni, tylko na Zamku krakowskim.

Wyprawili wszake do Korczyna prokuratora miejskiego Jana Ora-

czewskiego. Ten by z rodu szlachcicem; gdy wic stan przed sejmem,

woano: Co? ty szlachcic sug mieszczaskim? i gdyby nie by si ukry

') Opis zajcia tego wyjtkowo wpisano w al<ta konsularne I" III p. 303 i nast.

26*
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we fadach paszcza króewsl<iego , byby zgin , a pozwanyci mieszczan

na gardo i 80 tysicy grzywien i<ary pieninej zasdzono.

Za przybyciem l<róla do Kral<owa zapozwano na Zamei< rajców

i mieszczan l\ral\Owsl<icli w dniu 5 stycznia 1462 r., a uwaajc ici od-

woywania si do swyci praw za póne
,
poniewa go na sdzie l<or-

czysl<im nie uyli , ogoszono wyrol< nal<azujcy wyda na sl<azanie

dziewiciu Kratcowian, t. j. czterecti rajców, czterecli z pospólstwa i rot-

mistrza sug miejslticl: , a z tyci na szeciu wydano wyrok na mier,
a trzecli darowanych gardami od Jana, syna Andrzeja z Tenczyna, na

Rabsztyn do wizienia Tenczyskich wydano, gdzie przez rok zostawali

w wizieniu.

Dzie 15 stycznia 1462 r. by dniem spenienia wyroku. Ze wscho-

dem soca osadzonych w okrgej baszcie zamkowej, naprost Wisy, na

dó sprowadzono i cito u stóp tej baszty, któr nazwano Tenczysk.

Ich ciaa, utskujcemu miastu nad tem nieszczciem wydane, z a-
lem wszystkich pogrzebano w kociele Panny Maryi, w grobie w rodku

kocioa.

W roku 1464 przechodzio przez Kraków 12.000 Krzyowników, uda-

jcych si do Wgier na Turków, na krucyat, ogoszon przez Piusa II,

i rozpoczli dzieo od zrabowania trzech synagog i rabunku domów y-
dowskich. Ledwo starosta krakowski Jakób Dbiski z pomoc magistratu

i onierzy biskupich obroni ydów i na zamek schroni. Król naoy
na miasto 3.000 zp. grzywny za to, e nie obronili ydów.

W r. 1475 wydrukowano pierwsz ksik w Krakowie (str. 142).

W roku 1480 umiera wielki historyk Jan Dugosz, któremu Polska

i Kraków zawdzicza ocalenie dla potomnoci historyi przeszoci. Pocho-

wany zosta na Skace w obecnoci królewiczów, swych wychowanków.

W chwili mierci króla Kazimierza Jagielloczyka (1492) pojawi si

najstarszy opis Krakowa w Kronice Hartmana Szedia „Liber chronico-

rum": „Kraków — brzmi ten opis — otacza podwójny mur wysoki z ba-

sztami, bramami i fortyfikacyami , oblewa go prowadzona fosami rzeka

Rudawa, obracajca liczne myny; mnóstwo w nim piknych domów
i ogromnych' wity. Okoo kocioa w. Anny, gdzie bogosawiony

Kanty askami synie
,
jest szkoa, janiejca wieloma uczonymi ludmi

nauk poetyki , filozofii i fizyki , szczególniej za astronomii. Obywatele

tego miasta odznaczaj si rozumem, obyczajnoci i ludzkoci dla obcych."

„yj wystawniej ni w reszcie Polski. Znajdziesz tu wszystko, czego

poda natura ludzka".

Za panowania Jana Olbrachta (1492— 1501) obwarowano lepiej mia-

sto, w szczególnoci zbudowano pikny Barbakan przed Floryask bram.

Olbracht, sprzymierzywszy si z Wgrami ,
gotowa wypraw na Tur-

ków, pose papiea Aleksandra VI ogosi krucyat (1500) w Krakowie,

a Krzyownicy zamiast i za królem, rzucili si na ydów na Kazimierzu,

porabowaii i do 20 zabili ; Kraków zamknito przed nimi. Szli wic po
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wale ku Kleparzowi i grozili piciami posowi tureckiemu, mieszkajcemu

w domu Pileckich
,
poczem udali si na Ru. Król zaniepokojony przez

W. Mistrza Krzyackiego , odmawiajcego hodu , musia zawrze rozejm

z Turkami, poczem wkrótce umar.

Olbracht mieszka stae w Krakowie i utrzymywa wietny i liczny

dwór, oywiajcy miasto i przynoszcy mu znaczne dochody.

Z nieszcz publicznych przypadaj na wiek XV': powód w r. 1475,

zaraza w r. 1425, 1482 i 1496, poary w r. 1407, w którym spon ko-

ció w. Anny, w r. 1454 i „lata 1455 dni majowych, wielki ogie wy-

szed z ulicy Grodzkiej blisko kocioa w. Piotra, a wtenczas rzemielnicy

kurka strzelali przed miastem z wielkoci ludzi, przeto nierychlo ogie
ugaszono. Zgorzaa ulica Grodzka i Kanonicza ze swemi przecznicami;

kocioów cztery: w. Piotra (kaplica na ul. Grodzkiej), w. Marcina, w.
Andrzeja i w. Maryi Magdaleny z Kolegium Juristarum etc".

W r. 1463 spony kocioy: Dominikanów, Franciszkanów i paac
Biskupi, w r. 1473 i 1475 ogie pochon okoo sto domów, w r. 1476

od pioruna spon znowu koció Franciszkanów, w r. 1492 spalia si

cz Uniwersytetu.

W czerwcu 1494 znowu poar. Wanie przyby do Krakowa pose
sutana tureckiego z orszakiem na 12 wielbdach i zamieszka w rynku

na rogu ulicy Wilnej w domu XX. Mazowieckich ; wielbdy stay przed

ratuszem ku podziwowi mieszkaców. Wtem wybuch w nocy poar koo
nowej bramy i rozszerzy si a do Szerokiej ulicy, zniszczay bramy w.
Mikoaja, Floryaska, Sawkowska, koció w. Marka z klasztorem, wiee
w przytykajcych murach i na kociele w. Stefana. ydzi w owej okolicy

mieszkajcy zrabowani zostali. Gdy to widzieli Turcy, mówili, e Polacy

s nieprzezorni , nieudolni do zapobieenia ogniowi i stali gotowi do

odjazdu.

ydów potem przeniesiono na Kamierz na proby obywateli Kra-

kowa (str. 202, 203).

Nie czste na szczcie zjawisko : trzsienie ziemi dao si uczu
w r. 1403 i 1443; wród grzmotu podziemnego zachwiaa si ziemia, p-
kay mury, leciay kominy i cegy, a ludzie przeraeni wybiegli na nieza-

budowane miejsca.

Wiek XV jest chwil rozwoju architektury gotyckiej w Krakowie,

a zarazem kocow epok tego stylu. W r. 1405 ukoczono koció Bo-

ego Ciaa, koo roku 1430 buduje si wspaniaa kruchta w kociele w.
Katarzyny, w r. 1442 przebudowano zwalone sklepienie w chórze P. Ma-

ryi, w r. 1477 do 1489 buduje si wielki otarz u P. Maryi, w r. 1478

pokryto oowiem wiee Maryackie. Przybywa koció Maryi Magdaleny

na Grodzkiej ulicy (1400), dzi na kamienic przerobiony, ukoczony ra-

tusz w Rynku; przybywaj dalej kaplice na Wawelu i przy kociele Ma-

ryackim, w miecie liczne bursy, najwiksza z fundacyi Olenickiego zwana

Jeruzalem (1453—1455 r.) i bursa prawników z fundacyi Jana Dugosza
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(1473), koczy si fortyfikacya Wawelu i miasta przybytkiem wielu baszt;

za murami przybywa koció Bernardynów (1453) i w. Agnieszki (1454)

na Stradomiu '), przebudowuje si Skaka (1450); w r. 1498 zaoono
cmentarz na Garbarach dla parafii w. Szczepana z kociókiem w. Pio-

tra i Pawa z kaznodziej polskim i niemieckim (przez Jana Weisa z Po-

znania, nauczyciela dzieci Kazimierza Jagielloczyka, rektora kocioa w.
Stefana).

Do budowy kocioa Bernardynów mia da pohop pobyt w. Jana

Kapistrana w r. 1453. Przyby ten wity z Woch na wielbdzie i miewa
kazania na Rynku z podniesienia koo w. Wojciecha, a kapan obok sto-

jcy tómaczy jego sowa. Po kadej nauce „pony na Rynku stosy

ognia, na które lud nawrócony (wypierajcy si grzechów) rzuca w ogie

koci do gry i inne uciech przybory". Mia ten wity mieszka na rogu

Rynku i ulicy Wilnej , std nazwa domu „pod witym Janem Kapi-

stranem".

W XVI w. rozpocza now epok caa Europa cywilizowana: od-

krycia geograficzne rozszerzyy wiadomoci i horyzont mylenia, badania

dzie architektury i literatury staroytnych Greków i Rzymian, dobyy ich

zdobycze cywilizacyjne, zapomniane w ciemnocie wieków poprzednich, na

wierzch, a wynalazek druku umoebnil rozpowszechnienie nauk i wiado-

moci. Odtd datuje si nowa epoka, zwana epok renesansu (odrodzenia).

Król Zygmunt I (r. 1506 1548) by mionikiem pokoju, owiaty

i sztuki. Maestwo jego z ksiniczk medyolask Bon Sforzy zbli-

yo go do Woch, kolebki odrodzenia.

Dnia 15 kwietnia 1515 r. przywieziono Bon, naprzeciw niej „wyje-

cha król wespoek z ksity mazowieckimi i innymi panami radami

swymi przed miasto i czeka na ni pod namioty na to rozbitymi; tame,

gdy zsiada z konia królowa, wita j naprzód od króla aski arcybiskup,

a potem król wyszedszy z namiotu, przywita si z ni, a przywitawszy

pod namiot prowadzi (a sukno czerwone wszdzie rozbite byo po ziemi);

tame przedniejsi wszyscy, co z królow przyjechali, witali króla, a potem

jechali ku miastu. A tymczasem z dzia bito i strzelano wszdzie po polu,

i niektórzy kopije ze sob kruszyli. Potem przed zaciem soca na zamek

wyjechali i do kocioa zaraz zsiedli. Z kocioa na paac sza, a potem

czwartego dnia w niedziel koronowan bya. Wesele wielkim nakadem,

ozdob, ucztami, gonitwami i inszemi krotofilami kosztownemi przez nie-

mao dni sprawowane byo".

Król nie auje nietylko na swój paac, ale i na katedr. Jego ko-

sztem buduje Bartolomeo Berecci kaplic Zygmuntowsk (1518—1530).

Król lubi i muzyk, wic sprowadza muzykantów z zagranicy; potrze-

buje spiowych drzwi, dzwonów i armat, wic zakada ludwisarni, z której

w r. 1520 wychodzi sawny dzwon Zygmunt, najwikszy w Polsce, ulany

') Marceli Dobrowolski: Koció i klasztor w. Agnieszki. BIbl. krak. 34
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przez mistrza Jana Bechama z Norymbergi. Prowadzono go do Zamku,

toczc na dwóch walcach
,
po kodach ogromnych. Gromada chopów,

wkadajc drgi w dziury wydubane w walcach, popychali one, a kody
podwójne podcigano po drodze naprzemian.

W przecigu godziny jednej wcigniono dzwon na wie, przycze-

piwszy wiele powrozów, za pomoc dwóch walców mosinych (bloków)

i dwóch drewnianych. Król z królow przypatrywali si temu, jakote nie-

policzony tum ludu, a dziao si to przed witem w. Magorzaty.

W r. 1525 wyda król statut dia tego dzwonu, ustanawiajcy kiedy

wolno w niego dzwoni, i poruczajcy utrzymywanie rusztowania krakow-

skiemu i kamierskiemu cechowi cieli.

W nocy 1 sierpnia 1520 r. urodzi si królowi syn Zygmunt August.

„Panowie Rajcy kazali uderzy we wszystkie dzwony, wzywajc lud na

uroczyste naboestwo do kocioa N. P. Maryi, poczem przez cay dzie

niewymownej oddawano si ochocie.

„Wieczorem, kiedy ju wiato soneczne zagaso i ta gwiazda dzienna

w zachodzie spocza, senat (magistrat) miasta Krakowa, zebrany w swem
gronie, okaza znak radoci przez cay okrg miasta, przez zapalenie na

wiey ratusznej sztucznego wulkanu , którego pomienie a pod same
wznosiy si niebiosa, a blask ich dziwn sztuk na cae miasto strumie-

nie wiata rozlewa, tak dalece, e noc ta w dzie prawie jasny przemie-

nion, a ponure jej cienie wietnoci wulkanu zwalczone zostay. Przy

tymto blasku pospólstwo przywabione odgosem piewów i dwikiem
instrumentów, poczyo si w najradoniejsze gromady, którego weso-

o, aby tem lepiej podsyci, Rajcy nie szczdzili darów Bachusa (na-

pitku), szafujc niemi obficie. Tu wic krzykliwe speniano wiwaty, tam

wyprawiano plsy i skoki , ówdzie grzmot dzia calem miastem i samemi

wstrzsa niebiosami, a indziej ognie przedziwn sztuk w gór pchnite

(race) gwiazdom podziwem byy. Tu pomidzy ochocze taneczników koa
przecigay wietnem uzbrojeniem poyskujce roty, snuli si kuglarze

z odgosem bbnów i fletów, i tym sposobem noc ta, z pod panowania

boka snu wydarta
, pod wesoe rzdy Bachusa przesza.

„Potem ksita, baronowie i pierwsi urzdnicy pastwa skadali

królewiczowi nowonarodzonemu kosztowne dary, przyczem i senat m. Kra-

kowa, niosc królowej Jejmoci yczenia, wspaniay jej zoy upominek,

a burmistrz P. Jan Czimmerman do niej mia przemówienie" (wpisane

w akta konsularne).

W tej epoce rozpoczy si okazywa pierwsze lady reformacyi

w Prusiech. Zakon krzyacki jeden z pierwszych zacz sprzyja naukom

Lutra. Albrecht ksi pruski i wielki mistrz zamierzy sekularyzowa Za-

kon i obj dziedzicznie posiadoci Zakonu, jako ksistwo podlegle Pol-

sce. Zygmunt, zagroony przez Moskw na pónocy, przez Turków na

poudniu, zgodzi si na to i dnia 10 kwietnia 1524 r. zoy Albrecht hod
Zygmuntowi na Rynku krakowskim. Potomkowie tych hotdowników po-
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mogli potem do rozbioru Polski — hotd kll<ajcego byt widowiskiem,

pochJebiajcem chwilowo dumie narodowej, ale bdem politycznym.

Dla Krakowa hod Albrechta przyniós t korzy, e tene przez

zniesienie ca na Wile (1527) rozszerzy handel krakowski ku Batykowi.

Za Zygmunta I dokonuje si dzieo polonizacyi mieszczastwa kra-

kowskiego i,str. 98—99).

Zygmunt I wznawia w r. 1518 i 1539 przywilej, aby rajców krakow-

skich wzywano na sejmy i aby wspólnie z posami ziemskimi obradowali.

Zamone obywatelstwo ksztacio dzieci na akademii i wysyao je

za granic: liczne drukarnie szerz znajomo nauk i literatury, utrzymu-

jc zwizek duchowy z zagranic.

Na koniec panowania Zygmunta przypadaj pocztki innowierstwa

w Krakowie, które tyle walk póniej wywoao.
Z wspóczesnych w panowaniu Zygmunta I wypadków wspomnie

wypada poar Stradomia w r. 1509 i poar z r. 1522, w którym okoo
50 domów zgorzao; z r. 1527, który zniszczy pónocn cz miasta od

ulicy Mikoajskiej ku Sawkowskiej i kocioy: w. Mikoaja, w. Krzya
i w. Marka, oraz Kleparz, a ar byt tak wielki, e okoo sto armat na

murach si zniszczyo lub nadtopio, które potem kosztem króla zrestau-

rowano.

W r. 1528 zniszczy ogie ratusz kamierski wraz z wielu cennymi

starymi aktami.

W r. 1536 spon znowu Stradom i cz Kamierza, oraz cz
nowo zbudowanego paacu wawelskiego

, przy którymto ogniu przez wa-

lce si ganki odnioso 7 ludzi mier, a 10 rany.

W r. 1523 umiera Maciej z Miechowa, w 1535 Bernard Wapowski,
historycy.

W r. 1543 miao na zaraz umrze 20.000 osób; cyfra jednak zdaje

si przesadzon.

W r. 1558 zgas osiwiay król, a nastpca Zygmunt August w sotny

zimowy dzie 13 lutego 1549 wjecha do Krakowa z maonk Barbar
Radziwiówn, któr potajemnie w r. 1547 polubi. Po dugim oporze

szlachty zezwoli nareszcie sejm na koronacy Barbary, która te 9 gru-

dnia 1550 przywdziaa na skro koron. Nazajutrz bya obecn przy uro-

czystym hodzie, skadanym królowi na Rynku krak. przez ksit len-

nych. Bya to ostatnia jej uroczysto publiczna, bo odtd coraz bardziej

zapadaa na zdrowiu, a wreszcie 8 maja 1551 r. zasna na wieki, z y-
czeniem, aby j pochowano w Wilnie.

Trzeciego dnia po mierci zoono ciao nieboszczki w trumn bo-

gat, ozdobion wszystkiemi oznakami dostojnoci królewskiej.

Tak wystawione byy zwoki Barbary na widok publiczny w sali

zamkowej.

Dnia 25 maja za po powtórnem naboestwie aobnem woono
zwoki nad wieczorem do umylnie na to przyrzdzonej kolebki i nast-
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pia nadzwyczaj okazaa, obecnoci i\róla, wielu bisl<upów, panów i ludu

uwietniona eksportacya ciaa z Krakowa w drog do Litwy, pod prze-

wodnictwem samego króla.

W 1549 roku studenci rozpoczli zwad o dziewczyn ze sub
proboszcza WW. witych , w której kilku studentów zabito. Król zarz-

dzi dochodzenia przez biskupa , który powoa do wspódziaania dygni-

tarzy kocielnych i wieckich. Okazao si , e podejrzywany o stosunki

z dziewczyn proboszcz by niewinny; studenci nie stanli na rozpraw,

natomiast wywoali now napa ebrzcych aków na proboszcza , przy

czem schwytano jednego ucznia uniwersytetu i uwiziono, co dolao oliwy

do ognia. Wzburzona modzie postanowia opuci Kraków i rzeczywi-

cie ogromna liczba studentów wysza z miasta ; jedni do rodzin , drudzy

po okolicy ebrzc i zarabiajc jak mogc , zamoniejsi na obce uniwer-

sytety. Z tych wielu wrócio potem z zasadami reformacyjnemi, przyczy-

niajc si do wzmoenia innowierstwa ').

Ruch reformacyjny, który ju potnie w Niemczech rozgorza, wo-

bec ywej stycznoci z zagranic pacz szerzy si w Polsce , i Kraków
jako stolica staje si ogniskiem propagandy. Lutrzy, Kalwini, Aryanie znaj-

duj zwolenników midzy mieszczastwem i szlacht (str. 240—242).

Religijna walka toczya si w pismach i dysputach , obracajc si

koo kwestyi stworzenia narodowego kocioa, ale nie przybraa tak krwa-

wej formy, jak w Niemczech lub Francyi, chocia nie obeszo si bez roz-

ruchów, które jednak na póniejszy czas przypadaj. Szlachta wczeniej

powrócia do katolicyzmu , a przeto wystpowaa przeciw mieszczanom

nieraz póniej nietylko z niechci stanowej, ale i religijnej, co nietylko

innowiercom szkodzio, ale i katolickim mieszczanom. W r. 1565 uchwali

sejm ustaw, zakazujc wywozu towarów krajowych, a dozwalajc przy-

wozu zagranicznych; potem uwolniono szlacht od ca, co pooyo pod-

staw do bogacenia obcego przemysu , a zapor do rozwoju wasnego
i do stworzenia zamonej klasy redniej.

Zygmunt August zmar 1572 r. , doprowadziwszy do skutku trwae

poczenie Litwy z Polsk Uni Lubelsk z r. 1569, ale zostawiwszy pa-
stwo bez dziedzica, w epoce przejciowej do monarchii elekcyjnej, w epoce

rozgorczkowania religijnego ; zostawi mieszczastwo na punkcie rozstaj-

nym ; silny rzd i mdre ustawodawstwo mogy jeszcze stworzy z miast

stan redni, zdolny do podtrzymywania pastwa, ale coraz wiksza prze-

waga szlachty musiaa w kocu doprowadzi do upadku.

Dnia 17 lutego 1574 odby si w Krakowie pogrzeb króla Zygmunta
Augusta, którego ciao przywiezione z Knyszyna, gdzie umar, zoono
tymczasowo na Prdniku , a std powieziono na zamek krakowski. Kró-

lowa Anna sza za ciaem przez cae miasto w aobie, prowadzona przez

') Antoni Karbowiak: Rozprószenie modziey szkolnej krak. w r. 1549. Bibl.

krak. T 14



412

legata papieskiego i posa weneckiego, a za ni postpowali inni poso-

wie, senat i rycerstwo w przywdzianej aobie. Dalej niesiono 32 mar

z herbami królewskimi, a potem jechali chorowie z herbami ziem polskich.

Henryk Walezyusz, syn Henrya II, króla francuskiego, nowo obrany

król odby w dniu 18 lutego uroczysty wjazd do Krakowa.

„Wyjechao przeciw niemu bardzo wiele ludzi strojno i stanli wszy-

scy polem midzy obzowem a Bronowicami, gdzie pocztów bardzo wiele

byo strojnych. Naostatku stali mieszczanie, których byo w liczbie cztery

tysice pieszych, a jezdnych sto i dwadziecia koni , wszyscy zbrojno byli

i dziaa mieli. Biskup pocki imieniem panów rad wszystkich króla wita.

Potem miasto witao i kollegiaci króla. Witania odprawiwszy, król one

hufce wszystkie przeglda, potem wjecha w miasto bram w. Floryana

o pierwszej godzinie w noc ), siedzc na biaym koniu : na koniu by rzd
wszystek zocisty. Do bramy zaszli mu mieszczanie, niosc baldachim po-

zocisty, pod którym jecha przez miasto a na zamek. A po miecie wsz-
dzie wiec wielko gorzaa, tak, i widzie byo od nich jako we dnie.

Na górze Rkawce take palono ognie".

Na drugi dzie odbiera na majestacie, wystawionym w Rynku, przy-

sig od mieszczan i pasowa ich na rycerzy, przyczem otrzyma od mia-

sta w podarunku naczynie „wanna" dictum, w trzeci za dzie na dzie-

dzicu zamkowym odbyway si turnieje, pamitne nieszczliwem zda-

rzeniem: Mody magnat Samuel Zborowski wszcz zwad z Tenczyskim,

a gdy Wapowski , kasztelan przemyski, chcia broni Tenczyskiego, ude-

rzy go Zborowski czekanem w gow w bramie zamkowej tak , e Wa-

powski zmar tej samej nocy. Nazajutrz wdowa z krewnymi w aobnym
stroju przywioza zabitego przed króla, dajc kary na zabójc. Sd kró-

lewski zasdzi Zborowskiego na wygnanie.

Ta sabo w wymiarze sprawiedliwoci i sprzeczki z rónowiercami

odbieray Henrykowi serca Polaków.

Wród coraz bardziej wzmagajcej si niechci przeciwko Henrykowi,

odebra on wiadomo o mierci brata swego Karola IX, króla francu-

skiego. Z obawy utraty tronu we Francyi wyjecha Henryk d. 18 lipca

1574 r. potajemnie z Krakowa i wicej nie wróci. Królem obrano dziel-

nego Stefana Batorego, ksicia siedmiogrodzkiego. Poniewa znaczna par-

tya szlachty owiadczya si za Maksymilianem, arcyksiciem austryackim,

przeto Kraków obsadzono wojskiem. Przywoano take na zamek burmi-

strza z rad i odebrano od nich zarczenie, e nikomu bram miasta nie

otworz, tylko Batoremu.

Dnia 22 kwietnia 1576 zjecha Stefan Batory.

Nowy król upokorzy Gdask, popierajcy kandydatur Maksymi-

liana na tron Polski, zabezpieczy wschodni granic od Turcyi zorgani-

') t j w godzinij po zachodzie soca. '
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zowaniem Kozaków i po uporczywej a zwyciskiej wojnie odzyska In-

flanty pokojem z 1582 r.

Dolatyway wieci o zwycistwach do Krakowa , za kadym razem
odprawiano uroczyste „Te Deum" w kociele, a panowie (rajcy) sciodzili

si na ratusz, aby przy mamazyi uczci zwycistwo.

W r. 1583 zatwierdzi Batory urzdzenie poczty staej (str. 119).

W czerwcu 1583 wyda Batory siostrzenic sw Gryzeld za Jana
Zamojskiego, kanclerza koronnego, a gody te wspaniaoci zapisay si
w pamici Krakowian, wspaniaym pochodem maszkar po Rynku krak.

„Byy gonitwy rozmaite i maszkary dziwne si pokazyway; wszyst-

kie kamienice w Rynku ludzi pene byty, co na to patrzeli. Król sam
z królow w Szpiglerowej kamienicy by. Siedm par na ostre gonio".

Pierwszy z królów Batory wzbudzi pewne poszanowanie prawa;
szkoda, e za krótko panowa, aby siln doni doprowadzi dzieo do
skutku.

Powyej wspomniano zabójstwo Wapowskiego przez Samuela Zbo-
rowskiego. Wygnany Samuel przebywa u Batorego, gdy tene jeszcze by
tylko ksiciem siedmiogrodzkim i podawa si za niewinnego. Po wynie-

sieniu Batorego na tron starali si Zborowscy o uaskawienie Samuela,

ale król zbadawszy spraw, odmówi. Mimo to Samuel pojawi si w Pol-

sce i zachowywa si buczucznie. Kanclerz Zamojski kaza go ostrzedz,

e jeeli wjedzie w jego jurysdykcy, postpi z nim, jak prawo kae.
Zborowski lekceway przestrog i przyby w Krakowskie. Schwytano
go w Piekarach, uwiziono na zamku i dnia 26 maja 1584 roku cito
ku niesychanemu oburzeniu szlachty, nieprzywykej do szanowania wy-

roków.

W nastpnym roku 1585 burzliwy szlachcic Jan Morawicki, przy-

bywszy przed dom zajezdny Walentego Strasz przy ulicy Floryanskiej,

chcia gwatem zaj gospod, do której ielena Straszowa wpuci go
nie chciaa. Wtedy Morawicki z rusznicy zastrzeli Straszowa w oknie. —
Ujto szlachcica i zoono w ratuszu sd na niego. Zabójca i jego przy-

jaciele prosili, „aby sd miosierdzie, ni surowo prawa nad nim oka-

za", atoli Strasz da kary za zabójstwo; „niech mi yw on powróci,

a ja mu win daruj" ; sprawa w drodze apelacyjnej posza przed króla,

który nie kwapi si wcale ocala gwaltownika i kaza wykona kar gar-

da wedug prawa: Morawicki zosta city na gdaskiej koderce, za

któr miasto dao 25 groszy (zwykym zbrodniarzom podcielano som
przy ciciu).

Na panowanie Batorego przypada data wprowadzenia do Krakowa
zakonu, który tak wybitn rol w dziejach odegra. Jezuitów (1583). Objli

oni koció w. Barbary i dokupili ssiednie domy, w których mieszkali

wybitni ich mówcy, jak ksidz Piotr Skarga Pawski , zaoyciel Arcy-

bractwa Miosierdzia (1584) i Banku Pobonego (1587); w r. 1585 objli



414

Jezuici kocioy: w. Szczepana i Macieja (na placu Szczepaskim) na se-

minaryum swoje.

1 losów Krakowa nie zostawi Batory biegowi wypadków, lecz wgl-
dnt w jego interesa.

„Ordynacya dobrego porzdku" do zbadania majtku i dochodów
miasta przez Komisarzy z polecenia jego uskuteczniona i zatwierdzona

uporzdkowaa finanse miasta.

Zarówno dla pastwa caego, jak i dla Krakowa, zgas Batory przed-

wczenie w r. 1586.

Na sejmie elekcyjnym 1587 r. partya Zamojskiego wybraa królem

Zygmunta, królewicza szwedzkiego; a partya Zborowskich arcyksicia Ma-

ksymiliana. Zamojski natychmiast przyby do Krakowa i zaj si obron
tego miasta, pod którego mury zblia si ju Maksymilian ze swem woj-

skiem.

Z przybyym w dniu 16 padziernika Maksymilianem, pod Mogi
zczyli si Zborowscy z 2500 ludzi i inni stronnicy. Z t si podstpi
pod mury Maksymilian, lecz nie uderzy na miasto, tylko zacz nakania
do uznania siebie królem, tymczasem staczano prawie codzie mae utar-

czki, niefortunne dla ora Maksymiliana, lecz szerzce wkoo zniszczenie,

gdy spalono niemal wszystkie przedmiecia i pobliskie wioski. Nareszcie

stronnicy Maksymiliana chcieli zdrad opanowa Kraków, porozumiawszy

si z garbarzami na Piasku, którzy w dniu 25 listopada wród nocy, dwa

puki piesze Maksymiliana w przedmiecie zamieszkae przez siebie wpro-

wadzili i po domach swoich ich ukryli, w zamiarze niespodzianego ude-

rzenia potem na najblisz im bram szewsk.

Zamojski dowiedziawszy si o tern, kaza zapali przedmiecie i ude-

rzy na nich. Zdrad obudzona zemsta, pozbawia litoci jego onierzy,

w pie wycili garbarzy, 1500 nieprzyjaciela trupem pooyli i zdobyli 2

chorgwie, wiele wozów z prochem, om dzia z herbami Górki woje-

wody poznaskiego, i mnóstwo hakownic.

Ocalon przez ogie w tej walce cz przedmiecia od mynów a
do wilnej bramy spalono w dniu 29. Ogie by tak wielki , e lkano

si o miasto, na które niós wiatr pomienie, a w miecie wody nie byo,

gdy nieprzyjaciel odwróci Rudawe, która w tych czasach rurami pod-

ziemnemi po wszystkich ulicach prowadzona, dostarczaa wody Krako-

wowi. Lecz spad deszcz ulewny i ochroni miasto od ostatniej klski.

Nie majc nadziei zdobycia miasta cofn si arcyksi ku lskowi,
zostawiwszy po sobie jako pamitk ruin.

Dnia 9 grudnia 1587 przyby Zygmunt do Krakowa od strony pou-

dniowej, którego z hufcami konnych przez Kamierz i Stradom wpro-

wadzono.

Od bramy pod zamkiem (grodzkiej), wzdu waów miejskich okoo
furty Mikoajskiej i Strzelnicy, a w pola rozcigay si zbrojne zastpy

wojska i rycerstwa, które go oczekiway, jakote lud wojenny, który on
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z sob przyprowadzi w najwikszej paradzie, których on przegld odpra-

wi i w miasto prowadzi.

Przy kociele w. Floryana stal wizerunek malowany zmarego króla

Stefana Batorego jakoby oddajcego bero Zygmuntowi.

Std jecha król ku miastu do bramy floryaskiej ; tam na mocie
wystawion bya brama tryumfalna, na której byl napis tej treci, jakoby

przemawiaa do króla, witajc go i owiadczajc mu, i adnemu innemu

krom niego wejcia do miasta pozwoli nie miaa. W samej bramie by
obraz Zygmunta Augusta, a na pocztku ulicy Zygmunt l-szy, a na samem
wejciu w rynek król Aleksander Jagielloczyk. Gdy za zbliy si pod

koció Panny Maryi, zsiad z konia przed aptek pod murzyny, gdzie

znowu wzniesiona bya brama tryumfalna, a przy niej widzie si day
znowu wizerunki obu Zygmuntów w piknem przybraniu, a nad t bram
unosi si orze biay, który czyni pokony, a przy nim wielka liczba Sur-

maczów muzyk króla witajcych.

Dalej znowu, w innych bramach tryumfalnych wyobraenia królów

Jana Olbrachta i Kazimierza Jagielloczyka, a przy bramie do zamku

Wadysawa Jagiey, oczom si nowego króla ukazay.

Gdy wjecha w bram zamkow, puszczon bya strzelba z ogrom-

nym oskotem.

Dnia 27 grudnia odbya si koronacya.

Zamojski puci si w pogo za Maksymilianem, dopad go pod

Byczyn na lsku, pobi i w dodatku wzi do niewoli (24 stycznia

1588 r.).

W sierpniu 1588 r. przyby do Krakowa nuncyusz papieski Aldobran-

dini (póniejszy papie Klemens VIII) z wielk pomp „jadc na osieku,

którego uderzy ko, pod witajcym go królem igrajcy", w celu pore-

dniczenia o uwolnienie z niewoli arcyks. Maksymiliana. Jako wypuszczono

go za zrzeczeniem si pretensyi do korony polskiej.

W r. 1594, 7 lipca Stanisaw Miski, wojewoda czycki, przyjechaw-

szy z Rzymu, wjeda z wielkiemi ceremoniami, bo niós z sob kanoni-

zacy w. Jacynkta (Jacka), któr otrzyma od Klemensa III papiea.

Przeciwko niemu wyjeda ksidz biskup przemyski i wojewoda lu-

belski, przy którym byo szlacheckich ludzi dosy, i piechota z zamku

wysza. Wychodzio i pospólstwo z miasta, take procesye z kocioów.

A gdy mia wjeda w miasto, kaza chorgiew roztoczy i odda j ksi-

dzu sufraganowi krakowskiemu, który j niós do kocioa w. Trójcy

(Dominikanów), na której by wymalowany w. Jacek. Wtem z dzia tame

przed kocioem strzelano i tryumf czyniono. Po obiedzie byty tame

u w. Trójcy dysputacye.

W tyme roku wyszed w Krakowie z druku „Nowy Testament"

w tonraczeniu polskiem X. Jakóba Wujka, który to przekad dotd jest

uywany i przez stolic Apostolsk aprobowany.
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„Dnia 23 czerwca 1597 zakadali Jezuici koció w. Piotra i Pawa,
który król nie maym kosztem im budowa. Byty przytem ceremonie wiel-

kie i ludzi bardzo wiele, marszaek koronny, natenczas Mikoaj Zebrzy-

dowski, z dzia strzela kaza i tryumf czyni, któremu to od króla zle-

cone byo. W grunty te talary z twarz królewsk miotano i kamie
wielki (wgielny) z napisem wszystkich rzeczy tych pod grunt woono".

Smutno koczy si jednak wiek XVI. Rozterka religijna przybraa

charakter namitny, prowadzcy do zamieszek ').

W r. 1587 w dzie w. Kaliksta studenci dawnym zwyczajem zrzucili

wypchanego dyaba z wiey w. Barbary, gdy kto rzuci myl, aby go
wyrzuci do synagogi (tak nazywano i zbory protestantów), posza wic
gromada na ulic w. Jana, wszczyna si zgiek, wpada tum do zboru,

rabuje i podpala. Std obwiniano Jezuitów o namow do tego czynu.

1591 r. 23 maja powsta znowu tumult przy rzuceniu „dyaba" z ko-

cioa Maryackiego : studenci i mottoch pocignli manekina przed zbór

kalwiski na ulic w. Jana i tam stroili arty i naigrawali si z inno-

wierców, którzy porwali si do broni, a w bitce okoo 200 ludzi odnio-

so rany.

Wzburzony tum powróci noc, podpali zbór i zwali cz muru,

przy którego upadku wiele osób odnioso uszkodzenia. Nie poprzestajc

na tem, uda si tum przed zbór aryaski i ten podpali i zburzy. Dnia

26 maja rzuci si tum na cmentarz innowierców za murami miasta i ju
cz muru cmentarnego zburzy, gdy nadcignli onierze Marszakow-
scy i tum rozpdzili, przyczem wiele napastników poranili.

Obok tych niepokojów nawiedziy miasto poary, zaraza i wylewy:

W r. 1589 spalia si cz Kleparza i Stradomia, oraz kramy na

rynku, przy którym to poarze uszkodzi ogie Sukiennice i ratusz, w r.

1593 zgorza koció w. Mikoaja, w r. 1595 w czasie obecnoci króla

i królowej na zamku ogie z komina dosta si do belek i dnia 29 sty-

cznia wybuch, pochaniajc cz zamku. Króla i królow przyj kardy-

na Radziwi do swego domu w gocin, gdzie przebywali królestwo tak

dugo, póki nie odrestaurowano przynajmniej czci paacu na ich mie-

szkanie, w r. 1597 spona cz Kamierza, w latach 1588, 1599 pano-

waa zaraza na ludzi i bydo, a cika zima w roku 1599 i szaracza wy-

woay gód w okolicy, tak, e wieniacy tumnie przychodzili po probie

do Krakowa.

W r. 1593 dnia 1 lipca wylaa Wisa i przez 48 godzin utrzymywaa
si w jednej wysokoci, trzeciego dnia tak wezbraa, e zalaa klasztor

i koció Bernardynów po nad otarze, zakonnice od w. Agnieszki oknami

do odzi uratowano, po caym Stradomiu pywano na odziach, a mosty

kamierski i skawiski zabrane zostay.

') Opisy w Wgierskiego: Kronice zboru ewang. krak. i w Wieiewickiego: Hi-

storia domus prof. ad S. Barbaram.
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W r. 1598 powtórzya si powód, która jednak nie przybraa tak

wielkich rozmiarów, jak poprzednio.

Nie lepiej rozpocz si wiek X\'ll. Zaraza pocza si znowu po-

wtarza, w r. 1601 miano mróz w lipcu, w r. 1604 poar na Kamierzu

uszkodzi koció w. Katarzyny, w r. 1605 powód kilkodniowa, w 1611

nowy poar Stradomia.

W r. 1605 odbyo si w Krakowie d. 22 listopada wesele cara D\-

mitra z .Waryn, córk wojewody sandomierskiego .Mniszcha.

Dla odbycia godów weselnych poczono pierwsze pitra ssiednich

domów woskich (L. or. 7,8) z kamienic Firlejowsk; w d. 19 listopada

1605 r. zajechaa do Firlejowskiej kamienicy przybya z Sambora panna

moda wraz z rodzicami, a ju w dniu 22 listopada oczekiwao w 200 koni

poselstwo moskiewskie z Ofanasem Wasiowem na czele przed bram
domu .Montelupich na przybycie króla Zygmnnta III i jego orszaku. Za

przybyciem króla, w pysznej karecie, wraz z siostr Ann, królewn szwedzk
i królewiczem Wadysawem , nastpio powitanie króla i poselstwa przez

gospodarza, wojewod Jerzego Mniszcha, poczem udano si , przechodzc

przez pokoje obydwóch domów wycielone wschodniemi kobiercami , do

domowej kaplicy Firlejów.

W tej kaplicy, piknie przybranej , obok otarza , na przygotowanym

tronie zasiad król , a obok niego stan orszak królewski
,

jak równie
przedniejsze osoby z orszaku posa Wasiowa i liczna druyna dworzan,

krewnych i „klientów" Mniszchów.

Po zwizaniu stu rk panny Maryny z Ofanasem , upowanionym
do wzicia lubu imieniem cara , i po sutej uczcie weselnej , odbywajcej

si w kilku pokojach , przy której niektórzy czonkowie poselstwa mo-
skiewskiego „bardzo plugawie garciami jedli, podobnie z mis biorc",

uprztnito stoy, a przy odgosie królewskiej muzyki, wygrywajcej na

40 rónych instrumentach , rozpocz król tace z caryc Maryn , w któ-

rych nastpnie braa udzia królewska rodzina i najznakomitsi dygnitarze

koronni.

W roku 1612 zaszed rzadki wypadek porwania kobiety z klasztoru.

Aleksander Koniecpolski polubi by w r. 1611 gwatem Zofi Dembi-
sk, akomic si na jej posag, Zofia umkna mu jednak do klasztoru

w. Agnieszki na Stradomiu. W nocy 16 kwietnia 1612 r. przyby Koniec-

polski cichaczem pod mury klasztoru z wgierskimi hajdukami i niemie-

ckimi rajtarami. Przystawili do bramy „modzierz napeniony woskiem,

smo i prochem", czyli petard i zapalili. Z hukiem wyleciay drzwi w po-

wietrze, posypay si kamienne oddrzwia , szyby i okiennice, a odam
rani zakonnic w bliskoci mieszkajc. Koniecpolski obsadzi wyjcia
i wpad do chóru, gdzie, poszukujc Dembiskiej, zdzierali napastnicy za-

konnicom welony, aby pozna szukan. Przestraszone zakonnice pozamy-
kay si w celach, wic si wysadzano drzwi jedne za drugiemi. Niektóre

zakonnice rzucij' si do dzwonów, aby na alarm uderzy, ale odpdzono

K. Bkouski. Dzieje Krakowa. 27
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je wydobytemi szablami od sznurów. Gorczkowo wyamywano drzwi,

wreszcie w ostatniej celi znaleziono zaamujc rce Zofi z siostr Do-

rot, dzielc jej schronienie klasztorne. Porwano obie siostry, przewie-

ziono przez Wis na ódce, a potem w kolasie uwiziono do dóbr Ko-

niecpolskiego ').

Biskup krak. Tylicki rzuci ekskomunik na napastników, sdy cy-

wilne z niedostwem, waciwem dawnej procedurze, wloky si latami,

a dopiero w r. 1615 zosta Koniecpolski skazany na infami i wygnanie.

Po dziesiciu latach , za staraniem zasuonego hetmana Koniecpolskiego,

zdjto z niego te kary. Porwana Zofia zmara w r. 1613, poczem oeni
si Aleksander z siostr jej Dorot. Szkody klasztoru wynagrodzia ro-

dzina w cigu stara o uaskawienie Aleksandra.

„W r. 1614, gdy Barbara Cellari, córka mieszczanina Andrzeja Cella-

rego, z matk wychodzia z kocioa w. Barbary, porwa j niejaki p. So-

kó, zbrojno zastpiwszy jej drog, wsadzi do powozu z jedn suc
i wywióz za miasto. Ale Barbara wzbraniaa si i do lubu. Sokó spo-

dziewa si j zmikczy i uczciwie koo niej nadskakiwa, tymczasem zo-

stawi j w domu niejakiego p. Bogusawskiego, „ma pobonego i roz-

tropnego", zabawiajc j muzyk i tacami.

„Skorzystawszy z chwili, Barbara porozumiaa si z p. Bogusawskim,

obiecujc wyj za m za niego
,
jeeli j od Sokoa uwolni. P. Bogu-

sawski, „m pobony i roztropny", nie by guchym, zabra w nocy Bar-

bar ze suc do powozu i przywióz rodzicom, którzy na maestwo
zezwolili, a p. Sokó dugo jeszcze by nieprzyjaznego ducha dla pp. Bo-

gusawskiego i Cellarego i wiele intrygowa, ale napróno".

Z pocztkiem XVII w. przenosi Zygmunt 111 stolic pastwa do War-

szawy. Przez wyniesienie si dworu i dygnitarzy zmala napyw obcych,

zmniejszy si handel , zdrobnia przemys , a w dodatku pojawiajce si

peryodycznie zaburzenia przeciw innowiercom, zaraza i poary nie przy-

czyniay si wcale do powodzenia miasta.

W r. 1615 powsta tumult przeciw zotnikowi Martianowi, kalwini-

cie, majcemu dom na Wendecie, wywoany przez studentów, do których

przyczyli si i starsi oraz hoota. Bez przyczyny zdobyli dom jego i zu-

pili, a mieszkaców pokrzywdzili. Zawiadomiony przez Jezuitów o napa-

dzie biskup wyszed na ulic Sienn i kaza swym sugom rozpdzi mo-

toch. Sudzy dali ognia na postrach ,
przypadkowo jednak kula trafia

studenta i trupem pooya. Rozpdzono tum i poodbierano co si dao

ze zrabowanych rzeczy, a zotnik podzikowawszy Jezuitom za t pomoc,

wkrótce przeszed na katolicyzm wraz z rodzin.

Przybywaj nowe zakony i kocioy: w r. 1606 Karmelici Bosi, w r.

1609 Bracia Miosierni (Bonifratrzy), w 1621 zakonnice na Gródku, w r.

1625 Reformaci.

') Jerzy Myeielski: Porwana z klasztoru.
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W r. 1611 przebudowano kocióek w. Wojciecha, w r. 1629 ko-

ció Boego Miosierdzia na Smolesku, w r, 1618 zbudowano koció
w. Tomasza na miejscu dawnego zboru aryaskiego przy ulicy Szpital-

nej, 1629 kaplic w. Stanisawa w katedrze na Wawelu, 1634 koció na

Wesoej dla Karmelitów, 1635 kocioy: w. Józefa, w. Norberta. Wre-

szcie Zygmunt 111 rozpocz budow wspaniaej kaplicy Wazów na Wa-

welu (która dopiero w r. 1667 ukoczon zostaa).

Chocia Kraków przesta by stolic , zachowa jednak przywilej , i
tu królowie maj by koronowani i grzebani. Po mierci wic Zygmunta 111

odby nowo obrany król Wadysaw l\' w dniu 3 lutego 1633 wjazd uro-

czysty do Krakowa.

Szo naprzód 300 mieszczan krakowskich w niebiesk jedwabn
barw przybranych pod chorgwi, za nimi mieszczanie, szlachta, wojsko,

dwór, urzdnicy i senatorowie; na kocu jecha król konno pod balda-

chimem, niesionym przez czterech burmistrzów krakowskich, a za królem

jechali królewiczowie i mnóstwo szlachty. Miasto zbudowao dwie bramy

tryumfalne: jedne na ulicy Floryaskiej pod Murzynami, drug na Grodz-

kiej, na których grano w szalamaje i w trby, z dzia bito.

Siódmego lutego zbudowano w Rynku przed ratuszem niedaleko Su-

kiennic Theatrum (podniesienie) z tarcic na kilka okci wysokie, czerwo-

nem suknem obite. Gdzie król Jm zasi mia, jednym byo stopniem

podwyszone, i tam baldachim zawieszono zotogowy, pod którym stao

krzeso, a na niem potem król Jm siedzia; obok krzesa dla senatorów

z obu stron.

Okrzyk czynili trbacze z ratusza, tum zastpi Rynek tak. eby mógi

by jabko po gowach potoczy, i jeden drugiego tak uciska, e ledwo

królowi Jmci i kalwakacie, która przed nim jechaa, miejsca w Rynku sta-

wao. Jecha tedy król Jm do ratusza, gdzie z konia zsiadszy, do izby,

kdy rajcy sdz, szed i tam w dalmatyk ubrany i kap, w koronie,

wziwszy w rk bero i jabko, po suknie czerwonem piechot szed a
do teatrum. Tam na majestacie pod baldachimem usiad, a burmistrz Je-

rzy Pipan, doktor medycyny, w porodku teatrum z trzema swymi kole-

gami stanwszy, mow mia do króla Jmci od caego miasta przez wier
godziny, a przytem klucze pozociste od kadej bramy na srebrnej misie

oddawa i 1.000 dukatów, które król napowrót miastu darowa.

Potem przystpili wszyscy rajcy przed majestat królewski i klknw-
szy, przysig wiernoci, której rot kanclerz kor. czyta, zoyli. Potem

burmistrz p. Pipan sze rostruchanów wielkich srebrnych zocistych kró-

lowi Jmci w upominku odda. Klucze im napowrót oddano, a te upominki

wzito. Po przysidze król Jm tame na majestacie kilkanacie osób z ry-

cerskiego stanu i tyle mieszczan , szlacht po trzykro mieczem uderza-

jc, a mieszczan tylko po razu , na rycerstwo pasowa.

Po skoczeniu tego aktu ludzie otaczajcy odziera sukno z teatrum

poczli, i nim król zszed, ju teatrum z sukna obnayli. Nawet i samo

27*
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teatrum, mocno z drzewa zbudowane, rozerwano. Pp. Podskarbiowie pie-

nidze pamiti<owe pospólstwu cistcali , do i\tórych chwytania tak si ci-

snli, e królowi Jmci sukna rozpostrze nie moono , i tak po goej

ziemi szed.

W nocy potem race rozmaite tak w zamku
,

jako te i w miecie

puszczano.

Wadysaw IV rozwiza dwie wane kwestye Krakowa : zniós zakaz

przyjmowania innowierców do obywatelstwa miejskiego i zamkn szkoy

Jezuickie, czego od tylu lat domagaa si akademia. Niedugo, bo ju
w r. 1648 sprawiao miasto w kociele Panny Maryi solenne egzekwie za

tego króla.

Panowanie nastpcy, Jana Kazimierza (1646—1672) zaczo si zaraz

nieszczciem: dnia 18 stycznia 1649 r., gdy król po przyjciu riodu od

mieszczan na Rynku, na zamku zasiad do wieczerzy, wnet takow prze-

rwa poar wiey paacowej
,

przylegej pokojowi sypialnemu. Ta bya
piknej struktury, pokryta miedzi. Lecz gaszenie byo niepodobne: bo

topicy si kruszec wzbrania przystpu, a poar powsta z komina wiey
przylegego i zrzdzi szkod, ledwo 20 tysicami opaci si mogc.

W r. 1651 nawiedzia miasto znowu zaraza, która tysice mieszka-

ców pociga do grobu.

Wkrótce spa miao wiksze nieszczcie:

Przedsibiorczy król szwedzki Karol Gustaw, korzystajc z niesnasek

w Polsce i wojny z carem i Kozaczyzna, wkroczy w r. 1655 do Polski.

Wielkopolska szlachta uznaa odrazu protektorat szwedzki , Litwa podpi-

saa uni ze Szwecy, a Szwedzi zwycisko posunli si naprzód ku Kra-

kowowi ').

Magistrat pod przewodnictwem czynnego burmistrza Jdrzeja Cienio-

wicza zarzdzi ubezpieczenie miasta; obron oddano Stefanowi Czarnie-

ckiemu. Skarbiec królewski wywióz hetman Lubomirski na Spi. Wojsko,

mieszczastwo i modzie robili wycieczki, odpierali szturmy; Czarniecki

odniós ran, sam burmistrz dosiada konia, walczono z nieprzyjacielem

i z ogniem , który od bombardowania co moment w miecie powstawa.

Król szwedzki sam kierowa obleniem, zajmujc koció Boego Ciaa

na Kazimierzu jako gówn kwater, a gdy szturmy si nie wiody, za-

proponowa ukady. Gdy Czarniecki przekona si, e o odsieczy nie ma
co myle, rada wojenna, do której i magistrat nalea, dnia 13 padzier-

nika rozpocza ukady o kapitulacy dla uniknicia dalszego krwi roz-

lewu; 17 padz. podpisano ukad zapewniajcy Czarnieckiemu wolne wyj-

cie z wojskiem , nastpnego dnia wyszed tene bram Floryask , wy-

brawszy od mieszczan po dwa talary z domu , a Szwedzi weszli bram
Grodzk, wycisnwszy 100 tysicy talarów kontrybucyi.

') Ludwik Sikora: Szwedzi i Siedmiogrodzianie w Krakowie (Biblioteka krak.

T. 39).
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Zamianowany komendantem miasta genera Wirtz pocztkowo do
agodnie postpowa, za to onierze jego nocami rozbijali i upili co si

dao; nie broni pocztkowo naboestw, pozwoli bractwu miosierdzia

odwiedza jeców, opatrywa rannyci i ksiom icli spowiada. Gdy je-

dnak bohaterska obrona Czstociowy przekonaa Polsk, e jeszcze nie

wszystko stracone i gd.\' zaczto zewszd bra si do Szwedów, Wirtz

przewidujc, e Polacy bd cticieli i Kraków odbi, pocz si fortyfiko-

wa i zabezpiecza. Mieszczanom nakaza zoy przysig na wierno
królowi. Rada spraszaa si, „e po adnem miecie tego nie wycigano,

ani te król JMC. szwedzki pod swoj bytno nie wyciga, obligu-

jemy si, e do adnyci tumultów bra si nie bdziemy, ale miasto

to nie zwyko nikomu innemu oddawa przysigi, tylko najj. królom pol-

skim, zaczem majc pana swego, onemu poprzysion wierno do osta-

tniej kropli krwi dochowa chcemy". Gubernator przyj odpowied „bar-

dzo gniewnie i niewdzicznie", dodajc, e chce przysigi nie takiej, jak

królom si oddaje, ale dla zabezpieczenia, e lud króla Jmci Szwedzkiego

bezpieczny bdzie w miecie od mieszczan i postawi ultimatum , e jeeli

nie zo przysigi , maj do zachodu soca z onami i dziemi wynie
si z miasta, a po zachodzie soca nikogo ywego nie zostawi, i kaza

w trby uderzy, aby zgromadzi sw zaog. Pertraktowano na nowo
i uzyskano przynajmniej zmian roty przysigi , e mieszczanie zobowi-
zali si „nic nie praktykowa przeciw gwardezanowi szwedzkiemu, nie pro-

wadzi korespondencyi szkodliwej, nie znajdowa si na takiem miejscu,

gdzieby o królu szwedzkim, jego rzdzie i armacie le mówiono lub prze-

ciw niemu machinowano" przez czas wojny. Gubernator na odwrót wy-

stawi miastu skrypt, w którym zobowiza si nie da od niego pod-

niesienia broni przeciw Janowi Kazimierzowi.

Odtd coraz cisze chwile nastay dla miasta, które musiao paci
4000 talerów miesicznie na utrzymanie Szwedów, spaca okup, apówki
Wittemberga i Wirtza, paci sukno na mundury szwedzkie, dostarcza

drwa itd. Zastawiono wic klejnoty miejskie, zapoyczono si, niszczono,

byle nasyci nieprzyjaciela.

Szwedzi, porobiwszy nawet w ulicach palisady i zamknwszy je a-
cuchami, wygnali mnóstwo ksiy, akademików, z okien zakazali wy-

glda.
Dwunastego lutego 1657 musia Lubomirski ustpi od oblenia,

gdy Szwedzi sprzymierzywszy si z Rakoczym ksiciem Siedmiogrodzkim

rzucili nowego nieprzyjaciela na Polsk. Z odstpieniem Lubomirskiego

otwarto bramy miejskie i zwoono zewszd ywno do wygodzonego

miasta.

Dnia 21 marca przyby Rakoczy i zosta od Szwedów z tryumfem

na zamek wprowadzony, pod którym ko turecki bardzo kosztownie przy-

brany, na wszystkie nogi pad; co za wrób nieszczcia dla Rakoczego

uwaano.
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Wirtz zawiadomi miasto, i jest wol i<róla szwedzl<iego odda Kra-

ków i<siciu Siedmiogrodzkiemu — komendant siedmiogrodzki za Bethiem

zada zaraz wykonania przysigi swemu panu.

Miasto prosio i po pertraktacyach uzyskao, e przysig wykony-

wano w podobn rot jak poprzednio Szwedom. Zreszt ciary zostay

jak dawniej, tern cisze, e miasto ju byo zupenie wyniszczone.

W lecie 1657 przybyy pod Kraków sprzymierzone z Janem Kazimie-

rzem wojska austryackie pod dowództwem generaa Szpora i Hatzfelda,

oraz siy polskie i znowu rozpoczo si oblenie Krakowa. Jan Kazi-

mierz przyby sam z on pod Kraków.

Tymczasem dnia 23 lipca Rakoczy podda si pod Midzyborzem,

skutkiem tego pozwolono jego wojsku opuci Kraków, w którym sami

Szwedzi dalej si bronili. Wypuszczeni z Krakowa Siedmiogrodzianie w po-

wrocie z nieudaej wyprawy wybici zostali przez Tatarów. 21 sierpnia za-

da Wirtz kapitulacyi, któr 22 podpisano. Miasto wyprawio z tego po-

wodu solenn wotyw z muzyk, o co komendant szwedzki si urazi,

mówic: „prdko si wam na despekt nasz z muzyk piewa w kociele

zachciao". 30 sierpnia wymaszerowali Szwedzi, a tego dnia wojsko Jana

Kazimierza i austryackie w 27 chorgwi weszo po gruzach do wyndznia-

ego miasta.

Unikajc tego widoku mieszka Jan Kazimierz w Bronowicach, póki

nieco miasta nie oczyszczono z zasp, gruzów. Czwartego wrzenia wjecha

z on wród radoci ludu.

Na zamku u wrót katedry wita go legat papieski, a podczas mszy

pad król krzyem na ziemi, dzikujc za zwycistwo nad wrogami. Po
wyjedzie króla Polacy obsadzili zamek, Austryacy za pod dowództwem

Barona Jana Fra. Kaisersteina miasto, cic na miecie a do lipca

1659 r., nim wreszcie i oni si wynieli. Za t pomoc zostaway upy
Wielickie w zastawie austryackim a do Augusta 11.

Od czasu tej wojny datuje si upadek Krakowa : mieszkacy wyni-

szczeni wojn z majtku ruchomego i nieruchomego, kocioy staroytne

w gruzach straciy kosztownoci i zabytki sztuki i historyi. Z przedmie
nie zostao nic.

Sejm ocenia wano odbudowania fortyfikacyj, ale chcia cay ci-

ar zoy na mieszczan; wprawdzie w r. 1659 zrównano posiadoci szla-

checkie i ksie z miejskiemi co do ciarów, ale zrównanie to pozostao

na papierze. Komisya wojskowo-inynierska z r. 1659 zakrelia plan for-

tyfikacyj, ale roboty te wloky si caemi latami i ograniczyy si do re-

peracyj a nie wykonay planu rozszerzenia linii fortyfikacyjnej.

W roku 1660 dnia 4 maja, podczas procesyi z katedry do rozwalin

przez wojn szwedzk zniszczonego kocioa w. Floryana na Kleparzu.

modzie szkolna zaja si skrztnie oczyszczeniem rynku ze snujcych

si tu i owdzie Izraelitów. Wielu ze ciganych schronio si do kamienicy

w rynku lecej pod jaszczurkami zwanej. Korzystajc z tego maego za-
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mieszania chciwi w zamcie poowu ludzie luni uderzyli na ten dom
i bram wywali usiowali. Na odgos rozruchu przybiega stra miejska

i z polecenia burmistrza do tumu ognia daje, dwóch uczniów rani, a je-

dnego zabija. Skutkiem tego powsta spór midzy uniwersytetem, a urz-

dem miejskim o jurysdykcy, który rozstrzygnito wydajc polecenie, aby

kanclerz uniw. (biskup) z urzdem grodzkim obostrzyli kontrol nad stu-

dentami, gdyby za nie byli do sprystymi, wolno bdzie urzdowi
grodzkiemu i miejskiemu przy pomocy siy zbrojnej z zaogi, obywateli

i cechów zaj si utrzymaniem bezpieczestwa. W r. 1661 zacz wycho-

dzi pierwszy stay polski dziennik w Krakowie pod tytuem: „Merku-

ryusz Polski". (Str. 143).

Po krótkotrwaem panowaniu .Wichaa Winiowieckiego zjecha 30

stycznia 1676 nowo obrany król Jan III Sobieski, poprzedzony wojskami

rozmaitej broni w kolasie dziwnie bogatej i piknej, na koronacy.

Bya to epoka, w której potga Turcyi dosza do szczytu, groc
zalaniem Polski i Austryi. W r. 1683 ogromna wyprawa turecka dotara

a do murów Wiednia. W pocztku sierpnia przyby król Jan gromadzc
wojsko na odsiecz Wiednia do Krakowa i std 15 sierpnia ruszy na wojn.

Nuncyusz papieski nakaza, aby si tymczasem odprawowal jubileusz

trzechdniowy na uproszenie zwycistwa. Po odjedzie wic króla, nie

tylko we dnie bagano Boga, lecz take w nocy o godzinie I za danym
znakiem w dzwon Zygmunta, dzwony wszystkich kocioów budziy

wiernych, eby klknwszy, pi pacierzy odmówili za pomylno
króla.

W dniu 12 wrzenia, t. j. w dniu oswobodzenia Wiednia, solenna

procesya bya, i sama królowa Jm z królewiczami sza za Najw. Sakra-

mentem z zamku a do kocioa Panny .Waryi, i znowu napowrót.

By i nuncyusz na tej procesyi, a panowie cechowi tak si wypra-

wili, jak na wito Boego Ciaa.

Dnia 19 wrzenia przyby goniec z wieci o pobiciu Turków przez

Sobieskiego pod Wiedniem, przywióz on ze sob srebrne, pozacane

strzemi Wielkiego Wezyra (wiszce dotd przy cudownym koncyfiksie P.

Jezusa na Wawelu) z przywizanym do niego skrawkiem pergaminu, na

którym król napisa sowa : „Ten którego noga bya w tern strzemieniu

za ask Bo jest zwyciony". Na t radosn nowin odprawiono uro-

czyste naboestwo w katedrze, na które przybyy wszystkie zakony, fary

i bractwa.

Dnia 12 grudnia powróci Jan III ze zwyciskiej wyprawy. Miasto

wysao Pawa Fryznekera i Adama Duyskiego na powitanie, samo za
w bramie Floryaskiej witao go tumnie wród grzmotu armat.

W dniu 21 grudnia miasto Kraków obchodzio tryumf : zjecha król

z królow i królewiczami do kocioa Panny Maryi, skd udali si króle-

stwo do kamienicy Tuccego w rynku, na obiad dany przez miasto. Po
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obiedzie ju w wieczór przypatrywali si królestwo uroczystoci. Bito

z dzia i muzyki gray, czstowano kosztem miasta i palono fajerwerki.

Przed ratuszem krak. miasto Triumf odprawiao wystawiwszy na je-

dnem podniesieniu kolos (posg) czterema kolosami otoczony, na którego

wierzchu Król Im w zbroi, laurowym wiecu, na koniu siedzia, dobyty

paasz trzymajc, pod którym koniem kilkanacie proporców i turecka

chorgiew jedna. Przy którym kolosie 4 Baszów tureckich za rce na a-
cuchach wisieli ; nad którymi wiersze aciskie napisane byy.

Na drugiem teatrum najjan. Jakób królewicz na kolosie take wy-

stawiony, na koniu w zbroi, laurowym wiecu, z dobyt take broni

w rku, pod nim proporce, emblemata itd. Z tych teatrów race róne

i granaty puszczano, od których o godzinie 3 w noc, kilkoro mczyzn
pogino, a kilkunastu poranionych byo, gdzie i królowi Imci mao
o szwank od tych granatów nie przyszo.

Król Sobieski okazywa wiele yczliwoci Krakowianom, niestety wobec

ustroju ówczesnego, ograniczajcego króla wol szlachty miastom niechtnej,

nie móg wiele zdziaa, cieszy si te wielk popularnoci w Krakowie,

jak tego dowodzi dokument zoony w r. 16(S4 w gace wiey ratusznej

podczas jej restauracyi przez Jana Gaudentego Zacherl rajc i lonara

miejskiego, który to dokument tutaj podajemy w skróceniu: „R. P. 1680,

dnia 23 Maja, sta si straszliwy przypadek, gdy piorun w t wie pod

sam gak uderzy. Sposobu nie byo ratowania tej wiey dla oowiu,

którym bya pokryta, gdy si topi do obrony przystpi nie da. Wiatr

wielki ogie na cae miasto nosi. A na ten czas P. Bóg deszcz walny

spuci, który ów ogie zalewa. Wiea jednak z zegarem i dzwonkiem

i ratusz zgorzay, winiów wszystkich rozpuszczono, strzelby sia nagi-

no. Szpichlerzów ledwo obroniono. O tym przypadku Magistrat królowi

Jmci da wiadomo, a dobrotliwy Pan mia wielkie nad miastem polito-

wanie, rozkazawszy sobie przysa kopi wszystkich skryptów, które si

w gace znalazy. Wielkie aski, które Król Jmci Pan nasz pokaza tu nad-

mieniamy.

Sdziowie kapturowi przynaglali kupców do przysigi, aby siedm

tylko procentu zarabiali... Czego gdy si Król Jmci dowiedzia, posa list

do sdziów, za którym, od wszystkiego suspendowa musieli, i tak do-

brotliwy Pan miasto od wielkiej cikoci wybawi. Wysza potem asygna-

cya na chleb zimowy na Kraków. Za szczególn ask Króla Jmci miasto

przy staroytnych prawach swoich jest zachowane : tak na asygnacy nic

nie dali. Stana i konstytucya, uwalniajca Kraków, przedmiecia i dobra

ziemskie dziedziczne mieszczan krakowskich, od wszelkiej exakcyi onier-

skiej na wieczne czasy. Co wszelkie miejskie i czopowe otrzymao miasto

na potrzeby publiczne.

Dosy, e o co kiedykolwiek miasto do Króla suplikowao, zawsze

otrzymao: i cho w trzecim pokoju Król Jmci posów miasta zobaczy,
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zaraz ich woa rozkaza, i we wszystl<iem asic sw miasto protegowa,

a krzywdy mu czyni nie dopuszcza.

Dotkn te Pan Bóg miasto to w r. 1677 powietrzem morowem,

które w tem miecie lat 4 grasowao. Umaro ludzi w miecie i okolicaci

21.572 rachujc i ydów. Mnie Jana Gaudentego Zacherl Magistrat upro-

si, ebym tymi ludmi zawiadywa i rzd w miecie trzyma.

Bywszy tedy u Magistratu, ju to na rok pity uproszonym Luna-

rem (Lonherr), sporzdziwszy sumptu publico wiele rzeczy potrzebnych

miastu temu, daem te ten zegar zrobi Pawowi Mieczalowi w Gliwi-

cach, za Zl. polskich dwa tysice dziewi set. A na cymba z wiey

Panny A^aryi daem spuci dzwon gwatowny, któremu byo lat 303 a nie

zaywano go ju, jak od zabicia Tenczyskiego (Andrzeja, r. 1461) 220

lat. Spuci ten dzwon Piotr Beber Prusak z wiey Panny Maryi samo-

trze, a potem na saniach z ochoty pospólstwo porwawszy go, jak

pióro pod ratusz zaprowadzio i tene Beber znowu trojgiem czeladzi

wprowadzi go na wie ratuszn. Miaem tego Bebera ciel czeka

poczciwego, trzewego, wiernego i yczliwego, który t wie budowa.

Datum w Krakowie, w kamienicy kochanych rodziców moich, na

rogu, po prawej rce wchodzc w ulic Jana witego z rynku, R. P. 1684

dnia 22 grudnia.

Ten skrypt by pisany na prawdziwym tureckim papierze pod Wie-

dniem w obozie zdobytym i od jednego obersztera mnie darowanym".

Za Jana III ukoczono budow obronnego rondla przed ulic Saw-
kowsk. Róni on si od floryaskiego tem, e na podmurowaniu cioso-

wem, dalej ceglanem wznosi si nasyp ziemny. W ciany wmurowano ta-

blice marmurowe z aciskiemi napisami na cze Jana III. W r. 1681

wybudowano koció w. Salezego (Wizytki), w r. 1691 klasztor Kapucy-

nów, ukoczono klasztor Reformatów, którzy po spaleniu ich kocióka
na Piasku przez Szwedów przenieli si do wntrza miasta, w r. 1685

przybyli XX. Missyonarze, a w r. 1688 XX. Trynitarze. W r. 1691 zao-

ono szpital dla szlachty na Stradomiu.

Z wypadków miejskich wspomnie naley tumult z r. 1682: piewa-

jcym koo P. Maryi akom nawino si paru ydów, których pobito,

a gdy ydzi bronic si potrcili paru aków, rzucia si gawied na nich.

ydzi schronili si do Szarej kamienicy i bram zaparli. Studenci z hoot
poczli bram wywala i bili ydów przechodzcych. Strza z Szarej ka-

mienicy zabi dwóch studentów 12 letnich, co zwikszyo zacieko, lecz

gdy mocna brama oparta si napastnikom, zgraja rzucia si na dom pod

wag w rynku, wyrbaa bram i zrabowaa dwa sklepy, przy odbijaniu

trzeciego nadeszo wojsko zamkowe i z pomoc uzbrojonego tymczasem

obywatelstwa rozprószyo upieców.

Jan III mianowa Komisy do rozpoznania tej sprawy, uznano y-
dów niewinnymi, z wyjtkiem dwóch, których jako kótliwych kazano wy-

dali, a ze studentów skaano jednego na 4 miesice robót w twierdzy
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czstochowskiej, drugiej^o na mier, lecz tego uaskawiono na prob sa-

mych ydów, obawiajcych si zemsty. Nadto wydano pewne przepisy dla

utrzymania w karbach studentów, a dla uniknicia zaczepki, zakazano y-
dom pokazywania si w Krakowie w czasie wit, naboestw i proce-

syj, który to zakaz przetrwa w mocy do roku 1846.

Po mierci Sobieskiego przyby nowo obrany król August 11 Saski

na koronacy do Krakowa (1697). — Mieszczastwo uchwalio podaru-

nek koronacyjny zamiast 1000 dukatów, jak by zwyczaj, tylko 500, a po

dalszej naradzie zniono jeszcze podarunek do 300 dukatów, a „to ze

wzgldu na trudne czasy i wielkie zuboenie mieszczan".

August 11 wda si wspólnie (1700) z carem Piotrem W. w wojn
przeciw królowi Szwedzkiemu Karolowi XII, atoli zawiód si w nadzie-

jach, bo Karol Xli zwycisko naprzód postpi i korzystajc z niezado-

wolenia przeciwników Augusta, zada zrzucenia go z tronu i podstpi
a pod Kraków.

Franciszek Wielopolski, Starosta krakowski, majcy dowództwo nad

garstk wojsk koronnych, kaza bramy tak miejskie jak i zamkowe zata-

rasowa, okazujc ch bronienia si. Karol Xli kaza tedy 400 ludziom

przeprawi si na promach przez Wis; którzy przez otwart bram Ka-

mierza pod mury miasta Krakowa podstpili, a tu dopiero bram zam-

knit i stra osadzon zastali. Genera szwedzki da rozmowy z do-

wódc, a wcigu umawia Karol Xli, nieznany od nikogo zbliy si do

miejsca dziaania, i do Wielopolskiego w jzyku francuskim rzek; „Otwórz

pan bram!" na co tene nie zwróci uwagi i adnej nie da odpowiedzi.

Karol wyda rozkaz uderzenia na miasto, wyamania bramy i wywrócenia

palisad, co te tak spiesznie wykonanem zostao, e nim Wielopolski zd-

y cofn si przez bram do miasta, jednoczenie z nim tak król jako

i genera Steinbock wpadli, stra bramy po krótkiej na kolby i paasze

utarczce bro zoya.
Karol XII wyprawi kilka oddziaów jazdy, która pod rk bya,

w ulice miasta, w których szlachta na ko wsiada gromadzi si zacza.

Sam nie spuszczajc z uwagi Wielopolskiego, który si do zamku schro-

ni usiowa, z szpad w rku za nim goni i prawie razem z nim do

bramy zamkowej wpad i takow opanowa. Wprawdzie zaoga zamkowa

200 ludzi wynoszca staa pod broni, lecz t ogarn taki przestrach, i
si bez oporu poddaa.

Wród tej sceny, oficer artyleryi zamkowej z armaty, któr ku bra-

mie wymierzy do wdzierajcych si Szwedów chcia wypali, gdy Karol

sam do niego poskoczy, na ziemi powali i lont mu z rki wydar. Gdy

Wielopolski spostrzeg, e Szwedzi i tu gór bior i król osobicie jest

obecny, owiadczy ch poddania si: lecz ju byo zapóno, przeto zo-

sta uwiziony i dopiero za zoeniem wielkiego okupu wolno uzyska.

Miasto musiao opaci kontrybucy 60 tysicy talerów, nie liczc ywie-

nia i trzymania zaogi, a rozkad kontrybucyi wiadczy wymownie o sta-
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nie ówczesnym : Najwysze sumy paci mogy kongregacye i l\onwenta

duchowne. Kapitua daa 108.000 tymfów, Jezuici 19.752, Akademia 14.000

tynfów. Rajcy wszyscy, arystokracya pienina miasta 15.000 zotycli

,

wiksza cz ceciów wymienionycti przy tej okazyi, ju bya tylko cie-

niem dawnej zamonoci. Garbarze dali 2.000, piekarze 1.053, rzenicy

2.370, szewcy 1.400 tynfów, za to sukiennicy tynfów 40, zegarmistrze 50,

igiarze 24, czapnicy 20, grzebieniarze 20, noownicy 30, runikarze 60.

Szlachetniejsze rzemiosa, przemysy byy w widocznym upadku najwicej,

6.000 tynfów karczmarze zoy mogli ')

Szwedzi zupili arsena królewski, zabrali 45 dzia spiowych, oów
i innych potrzeb wojskowych znaczny zapas, dziaa elazne prochem roz-

sadzono. Miejskie armaty zawczasu pochowano w ziemi, a tak Szwed nie-

wiedzc o nich wzi om tylko burzcych armat z bramy floryaskiej

i furtki mikoajskiej; wzito take wiele acuchów wielkich, które byy
do zamykania ulic, przy naronych kamienicach. Najboleniejsz za pa-

mitk owego wandalizmu zostawi Steinbok w ruinach zamku krakow-

skiego, który zapalony w dniu 15 wrzenia od Szwedów rozkadajcych

ognie na posadzkach w pokojach królewskich, sta si w znacznej czci
pastw pomieni.

W r. 1704 wydusi znowu jenera Renskild 30.000 tynfów z miasta.

Tymczasem Konfederacya Warszawska 1704 ogosia detronizacy

Augusta II, poczem obrano królem, poleconego przez Karola, Stanisawa

Leszczyskiego, wojewod poznaskiego, August uzyska pomoc cara Pio-

tra W. przeciw Szwedom, a tak staa si Polska ofiar wasnej saboci
i niezgody, ofiar rabunku wojskowego.

Kraków, widzc si ogooconym ze wszelkiej obrony przeciw Szwe-

dom znowu nadcigajcym, wysa swych posów do Warszawy dla uzna-

nia (1705) Stanisawa Leszczyskiego. Lecz to nie ocalio Krakowa od

nowych zdzierstw szwedzkich.

W dniu 16 kwietnia roku 1705 wszed do miasta genera Stromberg

z 1000 ludzi i przebywa a do dnia 15 listopada, przez który czas mu-
siano im nie tylko wszystkiego dostarcza, ale wymóg on tytuem wo-

jennego poboru od mieszczan i duchowiestwa znaczne sumy.

W roku 1706 kiedy Szwedzi opucili Polsk a Litw pustoszyli, przybywa

August do Krakowa wraz ze sprzymierzonymi Rosyanami i oba wojska wybie-

ray znowu róne dostawy tak z miasta, jako te i z wsi okolicznych.

August zaj si tymczasem ufortyfikowaniem zamku i miasta. Jene-

ra saski Szulenburg rozporzdza t robot. Zburzono wtedy bram pobo-

czn pod zamkiem, kilka kamienic naprzeciwko arsenau stojcych, bro-

war Bernardynów na Stradomiu, ich ogród i domy rybackie na Podzam-
czu stojce, dla uniemoliwienia nieprzyjacielowi zbyt bliskiej zasony,

usypano nieco waów wedug dokadnego planu, lecz fortyfikacyj nie

ff

') Józef Szujski: Przechadzka historyczna po Krakowie.
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ukoczono, gdy na wie o zblianiu si wojsk szwedzkich pod jenera-

em Renszyld, opuci August Kraków wraz z Rosyanami i Sasami, zabie-

rajc ocalone w roku 1702 armaty i blach ze spalonego zamku krakow-

skiego ! Opuszczony Kraków jeszcze w tym roku dwakro opaci si, raz

wojskom Lubomirskiego, starosty spiskiego, stronnika Leszczyskiego,

drugi raz wojskom Augusta.

Karol XII miaym pochodem zaj dziedziczny kraj Augusta Sakso-

ni, czem ten przycinity, pokojem Altransztadzkim zrzek si korony

polskiej na rzecz króla Leszczyskiego. Ale car Piotr pobi Karola Xii

pod Potaw (1709) i nada nowy zwrot caej sprawie: zjazd lwowski

ogosi zrzeczenie si tronu Augusta za niewane i przyj pomoc Pio-

tra W.

Wojska rosyjskie rozoyy si po caym kraju, a Kraków znowu
sta si obozem wojsk polskich i rosyjskich.

Ten cigy prawie pobyt wojsk w Krakowie i jego okolicach zrz-

dzi gód, z godu nastpio powietrze, i wtedy dopiero zostay zmuszone
te zaogi wojskowe Kraków opuci. W powietrzu tem srocem si przez

lata 1707— 1708 wiksza cz ludnoci wymara, lub si z miasta

wyniosa.

Z ustaniem powietrza w 1709 rozpoczy si znowu dalsze nie-

szczcia: wojska szwedzkie wpady znowu i kazay zoy 30.000 tala-

rów bitych.

Lecz nie wybrali caej tej sumy, gdy caa srogo egzekucyi nie

moga w wyludnionem i zuboaem miecie wyszuka tyle pienidzy. Po-

tem przybyy do Krakowa na zimowe lee wojska rosyjskie i saskie.

Rok 1710 zakoczy te omioletnie klski, które przywiody mieszka-
ców do ndzy, a samo miasto do ruiny. Ludno prawie do trzeciej cz-

ci pomniejszon zostaa.

Magistrat zmuszonym zosta sprzedawa miejsk wasno, zacign
znaczne dugi. .-Akademia tak zuboaa, i cay jej fundusz póniej okaza
si mao co wikszy nad 1000 czerwonych zotych. Tylko omiu akade-

mików miao opatrzenie z beneficiów duchownych, reszta za ya ze

sprzeday kalendarzów.

W opuszczonych od wacicieli paacach i domach, wojska obce

a nawet wasne rozbieray dachy, poway, belki wyrbyway, kraty wya-
myway, podobnie i z murów okoo miasta i baszt wszelkie elaza i dre-

wna zabierajc, w ruiny wszystko zamieniay.

Leszczyski musia opuci Polsk (1713) a August II odwdziczy
si carowi Piotrowi traktatem Warszawskim 1717 (sejm niemy), którym

pooy fundament pod bezsilno Polski i przewag moskiewsk.

Wród takich okolicznoci ruch budowlany obraca si koo skrom-

nej restauracyi ruin, a nieliczne budowy kocioów tej epoki pochodz
gównie z szczodrobliwoci magnatów: w r. 1719 koció w. Teresy

(Karmelitanek) fundowany przez Jana Szembeka kanclerza, w r. 1720—1759
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koció Pijarów fundowany przez E. Sieniawsk kasztelanow krak. i bi-

skupa Szaniawskiego, w r. 1732 koció Misyonarzy przez Michaa Szem-

ieka sufragana krak.

Nastay czasy Augusta III, ostatniego w Krakowie koronowanego

króla, przygotowujce ostateczne przesilenie. „Jak Polska tak Kraków do-

wiadczy losu karczmy dla wojsk obcych". 1735 zaj go rosyjski je-

nera Lascy, wspierajc Augusta przeciw stronnikom Leszczyskiego,

r. 1749 30 tysicy Rosyan szo na lsk przez Kraków. 1759 r. wracali

z wyprawy, 1759 rozbity Laudon, jen. austryacki cofa si na Kraków;

huzary pruskie, zabierajc z Polski ludzi, wpady 1762 r. z swawoli do

miasta, „wielkie wzniecajc zamieszanie".

Za nastpnego króla, Stanisawa Augusta, w pocztku roku 1768 za-

wizaa si na wschodnim kracu Polski, w Barze, konfederacya, wywo-
ana niechci ku królowi, ku innowiercom, którym ostatni sejm przyzna

prawa, gorliwie przez katolick wikszo narodu potpiane, a wreszcie

nienawici ku Rosyanom , gospodarujcym w Polsce jak w podbi-

tym kraju.

Konfederacya Barska znalaza echo w caym kraju i rozszerzaa si

powoli ku Zachodowi.

Dnia 21 czerwca 1768 roku, podczas chwilowej nieobecnoci zaogi

rosyjskiej w Krakowie przyszo do ogoszenia przystpienia do Kon-

federacyi Barskiej. cile szlacheckie przedsiwzicie nie miao te powabu
dla mieszczan. Ktokolwiek mia zwyciy, to zawsze na mieszczanach

skrupi si musiao, bo musieli opaci si zwycizcy i utrzyma jego o-
nierzy. Akt podpisao na zamku krakowskim kilkuset szlachty i kilkuna-

stu mieszczan.

Na ratuszu magistrat wykona przysig na konfederacy, bo szlachta gro-

zia „rbaniem i innemi nieszczliwociami" '), a nazajutrz zwoano lud dzwo-

nem ratuszowym na rynek i odebrano od niego take przysig, potem odby-

waa si uroczysta wotywa w kociele P. Maryi, gdy gos alarmowy dzwo-

nów zwiastowa niespodziany tak prdko napad Rosyan, którzy zawiado-

mieni o tych wypadkach podstpili pod dowództwem pukownika Panina

od pónocy i zaatakowali bram floryask. Mieszczastwo, widzc nie-

bezpieczestwo groce od nieprzyjaciela, zbiego si na mury i baszty

miejskie. Na Rondlu floryaskim, brako kul po godzinnej strzelaninie.

Mieszczanin Marcin Oracewicz oderwa guzik od upana, nabi nim strzelb

i celnym strzaem powali pukownika Panina. Rosyanie cofnli si.

Po szturmie szczliwie odpartym, cignli konfederaci nieco sit

z okolicy.

Ufortyfikowano na prdce zamek, trzydzieci armat zatoczono na

mury miejskie, których dniem i noc pilnowali mieszczanie, pospólstwo,

nawet chopi okoliczni, „bdcy z wielk rezolucy na wrogów za ich eks-

') Adam Chmiel: Marcin Oracewicz (Bibl. l<ral<. 1).
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cesa i rabunki". Na razie nie brako i pienidzy, bo konfederaci zabrali

kas rzdow z 62,000 zp. i mennic.

Rosyanie skupiwszy si podstpiii znowu z kilkoma tysicami i arty-

lery pod Kraków, pod dowództwem Apraksyna '). Spalili doszcztnie przed-

miecia, kocioy i domy porabowali. Aby nie traci czasu na sypanie ba-

teryj i waów oblniczych, zrzucali dachy z murowanych budynków a na

ich sklepieniach, np. na sklepieniu kocioa w. Mikoaja, ustawiali ar-

maty, z których przez dwa tygodnie sypali kulami; w murze cmentarza

przy kociele 00. Karmelitów na Piasku porobili dziury, które im za

strzelnic suyy. Co par dni ponawiay si szturmy.

W nocy z szesnastego na siedmnasty przypuci Apraksyn nowy
gwatowny szturm z trzech stron naraz, mianowicie do bramy Sawkow-
skiej, Nowej (za dzisiejsz Sienn ulic) i do furty Mikoajskiej.

Konfederaci zudzeni poprzednim spokojem zaniedbali czujnoci,

a tymczasem Rosyanie podsadzili min pod jedn z furt pobocznych, po
czem otworem rzucili si zewszd do szturmu.

Na odgos strzaów poczli si zbiega konfederaci, a tu ju w uli-

cach bysny bagnety posuwajcych si kolumn rosyjskich. Zataraso-

wano bramy i z okien, dachów i dymników kamienic strzelali konfede-

raci, mieszczanie, a nawet duchowni do wkraczajcych.

Marszaek konfederacyi Czarnocki, spa podobno pijany podczas ca-

ego szturmu, a wreszcie po bitwie wywlekli go Rosyanie z jakiego stry-

chu, gdzie si ukry i w dyby zakuli.

Rozbrojonych konfederatów spdzono na zamek, jakoby dla podpi-

sania recesu od konfederacyi. Tam oznajmiono im, e bd robi recesa

na Syberyi i oddziaami poczto ich gna z miasta.

Tymczasem siy konfederackie znowu zaczy si zblia, tak, e na-

gle w listopadzie 1769, zaczli si Rosyanie wynosi z Krakowa.

Na drugi dzie pokazao si na rynku kilkanacie koni konfedera-

ckich, a 13 listopada 1769 odprawiy wjazd uroczysty gówne ich ko-

mendy.

Po kilku miesicach, opuszczono miasto w nieadzie, most na Wile
zerwano, zastraszono tem mieszkaców, a bez powodu, bo dopiero w dwa
dni póniej pokazali si z wrzaskiem docy na ulicach.

Bya to komenda znanego z okruciestw Drewicza, który stan kwa-

ter pod Baranami.

Odtd same tylko lamenta obijay si o uszy; klasztory, kupców i rze-

mielników dar on ze skóry — a przytem bale wydawa, na które chcc
niechcc musiay i nawet panienki zostajce na pensyi po klasztorach.

Taki bal wyprawi w elichowskiego kamienicy na ulicy Szewskiej i pod-

czas niego kaza bi z armat, tak, i wszystkie okna na ulicy Szewskiej

i w. Anny co do jednej szybki wypady.

') Klemens Rakowski: Oblenie Krakowa w r. 1768.
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Tene Drewicz posprzedawa (1770) Prusakom do wojska po 2

czerw. z\. za gow cz konfederatów z oddziau Bierzyskiego. którzy

mu si poddali.

Ju trzeci rok trwaa wojna. W Tycu, Bobrku, Lanckoronie uforty-

fikowali si konfederaci za rad francuskicti oficerów i z wikszem szcz-

ciem trzymali si przez rok 1771, co ich zacicilo do spróbowania zaj-

cia Krakowa ').

Rajmund Korytowski, susceptant grodu krak., da zna potajemnie

regimentarzowi Walewskiemu na Tycu, jako upatrzy pewien podziemny

kana od strony Rybaków, którym mona si dosta do rodka, zwasz-

cza, e ju przepiowa zamykajce go elazne kraty. W ciemn noc z 2

na 3 lutego 1772, oddzia \'iomenila. zachcony przykadem dowódzcy,

zacz si cisn kanaem.

Yiomenil wycisnwszy si najpierwszy z rynsztoku, zabija rozespa-

nego szyldwacha, potem drugiego, na ostatek oficera, któr\' mu si nawi-

n, co wszystko stao si bez najmniejszego haasu. Przez ten czas

wszyscy prawie przebyli ju rynsztok. Poddaa si caa warta, prócz jede-

nastu, którzy zdyli oknem wyskoczy i roznie trwog po miecie.

Zaalarmowani w miecie Rosyanie ruszyli szturmowa odebrany im

zamek i poczli siekierami rba bram\-, ale odparci zostali ze strat 30

ludzi. W pomoc konfederatom nadcign Choisy w kilkaset ludzi z ar-

mat i poczy si z zaog zamku; trzeciego dnia Galibert, komendant
Lanckorony, take wprowadzi swój oddzia.

Rosyanie ruszyli do szturmu, pdzc przed sob lud, zmuszony

nie drabiny i przystawia je do murów z wystawieniem si na ogie
wasnych rodaków. Gdy szturm si nie uda, ograniczy si Suwarow
na blokadzie zamku, aby godem przymusi zaog do poddania si.

Przez 12 niedziel trwao oblenie, w czasie którego konfederaci pra-

wie marli z godu i chorób na zamku, a Rosyanie bawili si w miecie.

Suwarow, wtedy jeszcze pukownik puku regularnych kozaków, sto-

jc w domu na ulicy Mikoajskiej i majc u siebie licznych goci, kaza
zatoczy sze armat i strzela z nich, a w pobliskich ulicach wszystkie

szyby wylecia)'.

Gdy wszelka ywno w zamku spoyt zostaa, gdy nie byo a-
dnej nadziei odsieczy, dzielny komendant przyj dnia 26 kwietnia podane

warunki kapitulacyi przez Suwarowa podpisane. „Zaoga miaa by uwa-

an za jeców wojennych, z zatrzymaniem wszystkich nalecych do ka-

dego ruchomoci", poczem Choisy zarówno z innymi jecami, których

byo okoo siedmiuset, poszed w niewol.

Rosyanie przetrzsajc katedr i ruszajc gradusy pod otarzem, po-

strzegli ukrywajcego si tame R. Korytowskiego. Wywleczony, srodze

') Stan. Wodzicki. Wspomnienia z przeszoci. Kraków, 1873. - Yiomenil

Wspomnienia, listy i raporty.
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katowany, poszed za innymi w niewol, w której lat 9 zostawa, i do-

piero za wstawieniem si króla powróci i dugi czas jeszcze dawny urzd
susceptanta grodzkiego sprawowa.

Tymczasem dojrzay w lutym 1772 porozumienia si Rosyi, Prus

i Austryi i nastpi podzia Polski. We wrzeniu wybra si Józef II na

objazd zajtych Polsce prowincyi. Kraków i Kamierz, wedug traktatu,

jako na lewym brzegu Wisy pooone, miay zosta przy okrojonej Pol-

sce - atoli komisarze austryaccy inne mieli zamiary: utrzymywali oni,

e za granice naley uwaa koryto starej Wisy; e wic Kamierz na-

ley do prawego brzegu, a wic do Austryi. Na razie jednak zajmowali

jeszcze tak Kraków jak Kamierz Rosyanie. Gdy wic Józef II chcia po

drodze zobaczy Kraków, zajecha nie wprost do niego, lecz stan na

Kamierzu, jako na swojem rzekomo terytoryum w domu Wojewodzi-
skie zwanym.

Pod wieczór przyby cesarz do Krakowa na Wawel, gdzie si sporo

ciekawych zebrao. Mia zwyky mundur jeneralski makowego koloru,

wosy upudrowane, nakryte trójgraniastym galonowanym kapelusikiem.

Towarzyszyo mu dwóch starych, nie mogcych za nim zdy jeneraów.

Biega on wszdzie po zamku; wyazi na mury, patrza przez perspe-

ktyw i czsto ironicznie umiecha si do Laudona, wskazujc na sto-

jcych opodal kilku kontuszowej szlachty, nakoniec kaza sobie pokaza
ów kana, którym konfederaci wdarli si na zamek, i na miejscu wypyty-

wa si o najdrobniejsze szczegóy tego ubieenia, a gdy mu opowiadano,

mia si trzymajc za boki i cigle powtarza: „Das ist famos"!".

Nazajutrz miano solennie przyjmowa cesarza w zamku. Okoo jede-

nastej przyby on konno w orszaku swoich oficerów i urzdników cywil-

nych. Ze skarbca przeprowadzono go ow galery wiodc z kaplicy Ba-

torego do pokojów królewskich, które zwiedza poszczególnie, i dziwi

si, e rezydencya ta nie odpowiadaa wyobraeniu, jakie mia o bogac-

twach królów polskich. Obejrzawszy, co byo do widzenia, siad na ko
i pojecha z caym orszakiem w miasto, objedajc Rynek, Sukiennice,

a potem fortyfikacye miejskie; poczem powróci na Kamierz gdzie stal

kwater. Po poudniu mia u niego audyency ks. biskup Sotyk i wadze
miejskie.

Po wyjedzie cesarza Józefa gruchna wie po Krakowie, e Austryacy

zajmuj Kamierz. Jako dnia 3 grudnia 1772 r., austryacka komenda za-

jta Kamierz, a dnia 15 lutego 1773 r. w samo poudnie, „pukownik Mi-

trowski z wszelk cichoci wszed take do Krakowa, ratusz i bramy

miejskie osadzi i strae rozoy, a reszt oddziau tego ulokowa po do-

mach mieszczan, a komenda rosyjska ustpia z miasta. W tyme czasie

rzd cesarski przyby do Krakowa i rozpocz urzdowanie swoje obj-

ciem zarzdu w zamku krak. i zawiadowstwa dochodami królewskiemi

(Wielkorzdami) ...
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Kazimierz musia \vyI<ona przysig wiernoci przez mieszczan i po-

spólstwo, a e niektórzy krakowscy kupcy i mieszczanie mieli take po-

siadoci i tiandie na Kamierzu, pocignito icii take do przysigi.

Na zaalenie Krakowa odpisano z Warszawy: „i trudno sprzeciwia

si przemocy", na przedstawienie rzdu polskiego cofnli si jednak Austry-

acy przynajmniej z Krakowa po 9 miesicach, a, jak powiada pose kra-

kowski Otwinowski na sejmie w 1776 roku, „przy ostryci egzekucyaci

w wszelkich produktach krajowych i sumach pieninych milionowe szkody

poczynili".

Pod naciskiem wojsk, sejm z r. 1773 zatwierdzi podzia Polski, ecz
ustalenie granic nowych przecigno si caemi latami. Rosya postpia
sobie najwicej honorowo, bo cile wedug traktatu i zgodnie z komisa-

rzami polskimi oznaczya granic ze swej strony. Prus>' po 6 razy posu-

way si coraz dalej w gb Polski, a na przedstawienie owiadczy król

pruski bezczelnie: „e czeka na przykad .Austryi i co ona odda z zabra-

nego kraju, to on take proporcyonalnie postpi".

Aby wic uzyska przykad dla Prus, zakoczono naprzód z Austry
konwency r. 1776 - moc której Austrya oddaa Kamierz Polsce

„w zamian za tak wan cesy posiada bdzie poow koryta Wisy
i wyspy na Wile, oraz woln nawigacy". Na sejmie wyjani kanclerz

„e wyspy (kpy pod Sandomierzem) s rzadkie, piasczyste i bez warto-

ci, zdaje si, e cesarz da tych kp nie dla zysku, ale dla punktu ho-

noru, eby pokaza, i mia racy Kamierz zabiera, gdy w kpach na

Wile czyni za to rekompens".

Skutkiem tego, oddano Polsce napowrót Kazimierz, Austryacy prze-

nieli si za Wis i umiecili graniczny urzd cyrkularny we dworze

w Ludwinowie, nim nowo zaoone miasto Podgórze nie wzroso.

Przejedajc w r. 1778 Anglik Coxe, pisze o Krakowie: „Tutaj w ka-

dej ulicy na jednym kocu stoi onierz rosyjski, na drugim szyldwach

polski, a tyle jest domów zrujnowanych lub rozpadajcych si, i z ich

iloci sdziby mona, e miasto dopiero co szturmem zdobyto..."

W roku 1782 zapowiedziano przyjazd W. Ksicia Pawa Petrowicza,

nastpcy tronu rosyjskiego, który wraz z maonk swoj Zofi Teodo-
równ wraca z wojau odbytego po Europie. Jedzi on incognito pod

przybranem nazwiskiem hrabiego du Nord. Z Warszawy by przysany

od króla jen. Komarzewski dla robienia im honorów, cignito take
puk kawaleryi narodowej dla nadania okazaoci przyjciu tak dostojnych

podrónych. Mieszkacy spodziewajc si ich przybycia wylegli na Rynek,

gdzie przez ca szeroko staa w dwóch rzdach kawalerya narodowa,

a do Krzysztoforów tworzc ulic woln do przejazdu i rzsisto pocho-

dniami owiecon. Ju dobrze si ciemnio, kiedy dano zna o zblieniu

si goci, wtenczas muzyka zabrzmiaa, a pospólstwo krzyczao wiwat

przejedajcym karetom. Pod Krzysztoforami przygotowane byy aparta-

menta dla hrabstwa du Nord, a dla ich wity wzito paac Spiski i ka-

K, Bkowaki. Dzieje Krakowa. 28
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mienic pani Morsztynowej. Nazajutrz rano zwiedzif W. Ksi zamel\

i katedr, i kaza sobie pokaza ten kana, którym konfederaci ubiegli

zamek.

Wieczorem tego dnia znajdowali si na koncercie w sali redutowej,

bdcej wtenczas przy ulicy Szewskiej w kamienicy pani elechowskiej

,

drugiej po lewej stronie od rynku.

W tym czasie ustpili Rosyanie z Krakowa, a komend nad polskim

garnizonem obj jenera Wodzicki, który tu pozosta a do powstania

Kociuszki, a lubiany przez onierzy i mieszczan zy si z Krakowem.
Król Stanisaw August wbrew odwiecznemu obyczajowi, koronowa-

nym by nie w Krakowie lecz w Warszawie, gdy wic w roku 1787 za-

powiedzia swój przyjazd do Krakowa, oczekiwao go miasto z radoci
i nadziej, pragnc zobaczy swego króla i prosi go o protekcy w swym
upadku, ku czemu wydrukowano memorya z opisem miasta i wylicze-

niem jego potrzeb.

Dnia 16 czerwca 1787 r. zbliy si król o pól mili do wsi Czyyn,

gdzie by witany od Województwa. Tam król z powozu na ko si prze-

siadszy, jecia do miasta. Szli: uani czyli luzaki obywatelscy, za tymi

puk kawaleryi narodowej, a w tyle kilkadziesit szeregowych, dalej szla-

chta i urzdnicy, po których postpowa król, otoczony senatorami wpo-

ród ludu stojcego po obu stronach gocica, do kilku tysicy zebranego.

W Dbiu zgromadzona bya synagoga Kamierska, uroczystym ob-

rzdkiem przybrana, niosc pod baldachimem Boe przykazania i czynia

powitanie.

Dojedajcemu do miasta. Magistrat Kamierski i Kleparski ze swymi

cechami we dwa rzdy uszykowanymi, uzbrojonymi w rusznice i paasze,

formowali ulice od Kleparza a do Bramy Floryaskiej. Przed wjazdem

do Bramy Floryaskiej dato si sysze dzwonienie we wszystkich kocio-

ach, trbienie i granie na Bramie i wieach : Maryackiej i Ratuszowej,

strzelanie z modziey i z armat na trzech rondlach. Przed Bram jenera

Wodzicki odda królowi na poduszce aksamitnej klucze od bram, w sa-

mej za bramie wita króla Magistrat przez Im. P. Józefa Wytyszkiewicza

prezydenta, poczem król jecha miastem do zamku wród szpalerów przez

kongregacy kupieck i wszystkie cechy utworzonych.

Dnia tego Magistrat dawa wspaniay obiad z kapel u Im. P. Wy-

tyszkiewicza jako Prezydenta, na który senatorowie, urzdnicy i obywa-

tele proszeni byli. Po spoczynku obchodzi król zamkowe pokoje, majc
przy boku swoim ks. Sebastyana Sierakowskiego kanonika krak. plan

zamku objaniajcego.

W poniedziaek 18 czerwca odwiedzi król Strzelnic (str. 283), we

wtorek dawa audyency Magistratowi krak., imieniem którego rajca Im
P. Piotr Szaster mia mow. Nastpi potem wielki obiad w zamku na

przeszo 400 osób, na który z poród Magistratu Józef Wytyszkiewicz

,

Piotr Szaster, Micha Wohlman i Jan Kaspary wezwani byli. Obchodzi



435

potem Naj. Pan Stradom i Kamierz, koció 00. Augustyanów, a nako-

niec chodzc po nad Wis spacerem, przypatrywa si brzegom zrywa-

nym przez bicie mocnyci tam od kordonu austryackiego, a Krakowowi

znaczn przez to czynicym szkod.

Dnia 21 czerwca, cectiy zbrojnie przybrane zformowaty od kocioa
zamkowego, a do miasta Kamierza linie, poczem za uderzeniem po

wszystkich kocioach we dzwony, wysza z katedry procesya z królem

do kocioa na Skak. W tym dniu odby si bal na zamku (str. 261).

W pitek dnia 22, chcc widzie niektóre przedmiecia, przejeda
król konno, w sobot Magistrat Kamierski w sali audyencyonalnej zoy
hod powitalny. Nastpnego dnia kongregacya kupiecka dawaa bal w Su-

kiennicach (str. 261).

W poniedziaek dnia 25, dawa król prywatn audyency Magistra-

towi, na której podany mu by przez tene magistrat memorya o stanie

miasta, a dnia 29 wyjecha w asystencyi senatorów, urzdników, magistra-

tów Krakowa, Kamierza i Kleparza, oraz cechów z chorgwiami porz-
dnie we dwie linie uszykowanych, przy biciu bezustannym zmodziey iarmat.

Po wyjedzie nadesa król podzikowanie za przyjcie, a przyrzeka-

jc zaj si wraz z sejmem polepszeniem losu Krakowa, tymczasowo wy-

znaczy z wasnej szkatuy 300 dukatów rocznie wsparcia na potrzeby zu-

boaego Krakowa. Zapomoga nie moga podnie miasta, gdy brako
ustawodawczych podstaw do rozwoju przemysu i handlu. Potrzeba byo
ogólnej reformy — a myl t gorliwie wprowadza w czyn przedsibior-

czy burmistrz warszawski Dekert. Zawiza „koalicy miast", wzniós pe-

tycy do sejmu, obchodzi z deputacyami króla, posów, dygnitarzy, a cho
rzecz sza w odwlok, nie posza jednak w zapomnienie. Kraków odda-

lony od postpowego ruchu, objawiajcego si w Warszawie, nie znajcy

prdów i dnoci sejmu, zachowywa si biernie w „koalicyi", i popiera

tylko miejscowe swe interesa, przez co zjedna sobie niech miast

innych ').

Sejm czteroletni uchwali nareszcie 15 kwietnia 1791 r. prawo o mia-

stach, dozwalajce take szlachcie kupczy i przyjmowa prawo miejskie,

przez co uchylono przepa dzielc dotd szlacht od mieszczan, rozci-

gajce take na mieszczan przywilej „neminem captivabimus nisi iure vic-

tum" (nikt nie bdzie uwizionym bez wyroku sdowego prawnego), do-

zwalajce wszystkim mieszczanom nabywa dobra ziemskie, znoszce wy-

jtki dla szlachty w miecie, przyznajce miastom obszern autonomi,

prawo wysyania plenipotentów do sejmu, wstp do wojska, urzdów, go-

dnoci duchownych, nadajce szlachectwo tym, którzy dosu si rangi

kapitana w wojsku, lub regenta kancelaryjnego w urzdzie i t. d.

Tymczasem w cichoci przygotowywana ogólna reforma pastwowa,

do której wstpem byo prawo o miastach, dojrzaa i niespodzianie dnia

') Klemens Bkowski: Kraków w czasie konstytucyi 3 Mnja. Kraków 1891.

28*
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3 maja 1791 r. uchwali sejm i zaprzysig wród powszechnej radoci

konstytucy, znoszc wybieralno królów i liberum veto, owe gówne
podstawy nieporzdku i mieszania si obcych mocarstw do spraw we-

wntrznych Polski, zaprowadzajc równo w obliczu prawa, dajc grun-

town podstaw wzmocnienia rzdu, porzdku i pastwa.

Dnia 11 maja, w Krakowie na Rynku przed hauptwachem zaprzysi-

go wojsko konstytucy wród ogólnej uciechy mieszkaców.

Tymczasem Rosya popara bagnetami protestujcych przeciw konsty-

tucyi Targowiczanów i wkroczya z wojskiem niby tylko dla obalenia kon-

stytucyi 3 maja. Zalepieni Targowiczanie pomagali im, mylc, e sko-
czy si na przywróceniu dawnego ich wpywu. Król nie majc odwagi

broni dziea, które go „zgodzio z narodem", w podobnej nadziei, kaza

cofa si wojsku.

Województwo krakowskie spenio z patryotyzmem obowizki swoje,

dostarczajc pienidzy, furau, rekrutów. Na ostatni list donoszcy królowi

o tych ofiarach na obron kraju, otrzymaa komisya porzdkowa smutn
odpowied, e królowi „sposobu wojowania ju nie pozostawao".

Wobec przykadu królewskiego, dnia 12 wrzenia 1792 r., przystpi

Kraków take do Targowicy. Konstytucy 3 maja przestaa obowizywa —
zacza obowizywa... wola komendy rosyjskiej, która w lad za Tar-

gowic dotara i, do Krakowa. Nastpi drugi rozbiór.

Gorliwi patryoci nie pogodzili si z tym smutnym losem, lecz w ci-

choci zaczli pracowa nad zrzuceniem narzuconego jarzma, a e król

okaza si do takiego dziea niezdolnym, podjto myl powstania bez

króla. Gos ogólny wskazywa na naczelnika Tadeusza Kociuszk, gene-

raa wsawionego w wojnach amerykaskich i w bitwie pod Dubienk
1792 r.

Dnia 24 marca 1794 r., ogosi Kociuszko na Rynku krakowskim

powstanie narodowe '). W miejscu, gdzie dzi midzy wie ratuszow
a ulic Szewsk wprawiono pamitkowy kamie, odebra Kociuszko przy-

sig od wojska. Zarzdziwszy ufortyfikowanie Krakowa szacami ziem-

nemi, ruszy z wojskiem przeciw Rosyanom. Dnia 4 kwietnia przysza

wie o zwycistwie pod Racawicami ; Stefan Dembowski, komisarz po-

rzdkowy, wybieg z ratusza ogosi t radosn wiadomo, a ludno
uklka na Rynku i po gorcej modlitwie ciskali si wszyscy ze zami ra-

doci. Kociuszko pody dalej ku Warszawie, a Kraków przygotowywa si
do obrony przed Prusakami, którzy ku niemu si zbliali. Obywatele mu-
sieli posya swych sucych do sypania waów, przymusowo uyto do

tej roboty wóczgów, dalej cignito do niej wocian z wsi miejskich

i nakazano kahaowi przysta pewn liczb ydów.
Na okopy zatoczono 13 armat, zdobytych pod Racawicami, i kilka

migownic darowanych przez klasztor Norbertanek. W przerwach okopów

') Filip Lichocki: Pamitniki.
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stany rogatki. Od poudnia, a poczci od v\schodu i zachodu broniy

pókola Wisy.

Sub w okopaci krakowskich) penia milicya miejska pod dowódz-

twem Ignacego Wieniawskiego '). Wieniawski oblicza si Prusaków z ra-

portów swoici na 8000 ludzi z artylery zoon z 50 armat, dodajc, e
z innycli raportów ma doniesienie o zblianiu si wojska pruskiego dwoma
innemi kolumnami.

Za danym znakiem alarmu, obywatele miasta zgromadzili si wszyscy

do okopów zbrojno. Zrana tego dnia spotkay si pikiety nasze pikinie-

rów z kawaleryi narodowej osadzone na Prdniku z pruskimi huzarami.

Bya z obu stron w potykaniu si równa strata w kilku rannych; przy-

byli na pomoc z okopów strzelcy i kilkunastu z obywateli miasta, odp-
dzili huzarów pruskich. Genera pruski Elsner przysa parlamentarza

z wezwaniem do poddania si.

Pooenie Krakowa byo trudne. Los jego ostateczny zalea od wy-

niku dziaa Kociuszki.

Nie byoby dziwnem, e komendant chcc uchroni miasto od okro-

pnoci wojny, wda si w pertraktacye, ale Wieniawski dziaa niedonie
i lekkomylnie, twierdzi, e ma polecenie od Kociuszki odda Kraków

w depozyt Austryakom na wypadek niemonoci obrony, zrobi wic t
propozycy komenderujcemu na Podgórzu.

Komendant Langfrey przygotowawszy cztery bataliony do wymarszu

na Kraków, oczekiwa niecierpliwie instrukcyi z Wiednia. Wieniawski

czeka stanowczej odpowiedzi na Podgórzu, a pewny, e poddanie bdzie

przyjte tak przez Austry, jak i przez Kraków, wysa 14 lipca o godzi-

nie 10 w nocy not do komisyi porzdkowej, o niczem nie wiedzcej,

w której doniós, e komend Krakowa skada w rce podpukownika

Kalka.

Nie mogc si doczeka stanowczej odpowiedzi Austryi, posa Wie-

niawski bez wiedzy komisyi porzdkowej do wojska pruskiego poddanie

Krakowa, oznaczajc godzin 9 rano 15 lipca na wejcie Prusaków, a wra-

cajc zaalarmowa obywateli i onierzy w okopach, przedkadajc im po-

trzeb salwowania si ucieczk. Rozkazu pisemnego adnego nie wyda,

zatem prócz bezporednio otaczajcych go, reszta wojska, nie wiedzc

o niczem, stana pod broni na swych stanowiskach, z wyjtkiem nie-

których oddziaów, do których z wieci o kapitulacyi wkrada si demo-

ralizacya, skutkiem czego jedni poczli ucieka, drudzy czy si w gro-

madki i na wasn rk myle o obronie.

„W tak krytycznych okolicznociach magistrat, zwaajc zostajce

miasto od komisyi i komendanta opuszczone i na los nieszczliwy zo-

stawione, nie upatrujc inszego rodka oddalenia tak wielkiego nieszcz-

') Klemens Bkowski: Kraków w czasie powstania Kociuszki. Kraków 1894.

X. Wacaw: Kraków w r. 1794. Kraków 1894.
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cia i zguby nieuchronnej, kapitulowa z wojsi^iem Naj. Króla J. Moci

Pruskiego postanowi i kazawszy projekt do kapituiacyi napisa, z tym

delegowanych do obozu pruskiego wysa".

Sn wysacy trafili w okopach na miejsce, gdzie ani wieci o pod-

daniu, ani panika jeszcze nie doszy, bo ludzie pracujcy nad umocnie-

niem okopów, na wiadomo, e wysacy id traktowa o poddanie si,

wrócili ich do miasta „z obelg i odgraaniem".

Magistrat wysa ponownie „jednego obywatela tutejszego", lecz i ten

„przez ludzi zbrojnych w okopach nieprzepuszczony, zelony, zbity, suknie

stargane majcy i projekt kapituiacyi odebrany, do ratusza pod wart zo-

sta odesany".

Tymczasem wybia godzina 9 — i Prusacy podstpili kolumnami

naprzód.

Obywatele i wojsko, bez komendanta i rozkazów poczli pierzcha,

rzucajc piki i kosy, uciekajcy rozpuszczali postrach. Dzieci i kobiety

pakay, tumy z narzekaniem poczy bied na Podgórze. Nastpia zu-

pena dezorganizacya. Cz milicyi miejskiej i strzelców przeprawia si

przez Wis i wpaw dwie armaty uprowadzia. Rozstawieni po brzegach

onierze austryaccy zmusili przeprawiajcych si do zoenia broni. Mu-

siao si Prusakom bardzo chcie dosta Krakowa, albo musieli obawia

si zasadzki, albo interwencyi austryackiej, skoro widzc niead i zamie-

szanie na okopach, jeszcze raz wysali do magistratu trbacza z wezwa-

niem o poddanie si i przystpili do traktowania o kapitulacy.

Tym razem nie doznali przeszkody wysacy magistratu : Micha

Wohiman, Ksawery Willant i Maciej Bajer. Trafili wanie na podpuko-

wnika Kalka, traktujcego z delegatem pruskim, kapitanem Pontanusem.

Wród strzaów opierajcych si, nawoywa i krzyków uciekajcych,

pisano kapitulacy.

Ale kapitulacy ta, zawarta w ostatniej chwili, nie moga by ju na-

leycie ogoszon. Jedni wic uciekali przed Prusakami, drudzy zachowy-

wali si spokojnie, inni, strzelajc cofali si ku miastu, z miasta na za-

mek, gdzie si zamknli i z paru armatek dawali ognia do Prusaków. Ci

na odwrót zatoczyli dwie armaty, a po pótoragodzinnej kanonadzie za-

proponowali oblonym honorow kapitulacy. T improwizowan osta-

tni obron Wawelu kierowa buchalter kupca Laszkiewicza Manderle.

Przyj oczywicie kapitulacy i wyszed przy odgosie bbnów. O godzi-

nie 2Vi po poudniu byli Prusacy panami miasta i zamku.

Bolenie dotkna Kociuszk strata Krakowa. Nie by to punkt stra-

tegicznie wany, ale bya to kolebka powstania, a jej strata grozia mo-

ralnem przygnbieniem. Sd wojenny skaza Wieniawskiego i Kalka na

kar mierci i wykona wyrok in effigie (w portrecie).

Komendant pruski genera Leopold von Riits owiadczy, e miasto

ma si nadal rzdzi temi prawami, jakiemi rzdzio si przed wybuchem

powstania.
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Prusacy nie mogli jeszcze wiedzie, czy Kraków na zawsze zostanie

ich upem, zostawili wic na razie ory polskie, rzd magistratowi, któ-

remu nawet trabantów miejskich nie skasowali, oraz dawne sdy, nie za-

prowadzajc wcale sdów wojskowych lub wojennych.

Ale wybierali te podatki rzdowe. Porednio sigali za do kieszeni

Krakowian, zabierajc lepsze mieszkania na kwatery, wymagajc owietle-

nia ulic, sieni, schodów, czasami w nocy okien domów (dla owietlenia

terenu na wypadek powstania).

Cywiln najwysz wadz piastowa .Antoni Hoym, jako komisarz

króla pruskiego, wojskow jenera Riits.

Tymczasem nieszczególnie wiodo si Prusakom na polu walki.

Król pruski z liczn armi i pomoc Rosyan daremnie szturmowa do

Warszawy i wreszcie porzuci oblenie 5 wrzenia 1794 r.

Z przegran maciejowick znika nadzieja pozbycia si Prusaków,

którzy na wiadomo o wziciu Kociuszki do niewoli, kazali 16 padzier-

nika uderzy we wszystkie dzwony i przez ca godzin bi z armat je-

dnym cigiem. Cisza rozpaczy zapanowaa w Krakowie, Prusacy pewni

byli, e zostan panami i rozgospodarowali si na dobre.

Zima pocza dokucza. Nakazano dostarczy do kwater onierskich

paliwa. W niektórych domach onierze porbali drzwi i futryny na opa.

Nowy Rok 1795 przyniós miastu danie Prusaków, aby im dano

jeden z opustoszaych kocioów na dom modlitwy dla wojska (prote-

stanckiego). Magistrat przeznaczy na ten cel koció niegdy w. Schola-

styki (dzi na szko przerobiony przy ulicy w. Marka). W sierpniu 1795 r.,

musia magistrat sprawi awki i stoki do tego zboru.

W cigu tego toczyy si targi mocarstw o ostateczny podzia Pol-

ski. Dnia 6 grudnia 1795 zawiadomiono magistrat, e Kraków przejdzie

pod panowanie Austryi.

Trudno byo przewidzie jakie bd rzdy austryackie, a e krako-

wianie z czasów konfederacyi Barskiej dobrze mieli w pamici naduycia

i gwaty Rosyan, przeto surowe ale cywilizowane rzdy pruskie 1794— 1795

wydaway si tak bogiemi, e miasto z alem je egnao.
Na poegnanie wrczono wic imieniem miasta loymowi od aci-

sk Jacka Przybylskiego, a Riitsowi tak od komponowan przez ks.

Andrzeja Cyankiewicza, drukowane na atasie ozdobionym winietami przez

malarza Michaa Stachowicza. Midzy publiczno rozrzucono 4000 odbi-

tek tyche wierszy. Hoym przyby osobicie do magistratu i „poegnanie

czyni, przyjani oddawa si i kadego czasu Kraków za wdziczno ode-

bran mie w pamici owiadczy". Podobnie Riits „poegnanie czyni

i szczero sw^oj owiadczy, nawzajem magistrat dzikczynienie czyni".

Dnia 4 stycznia 1796 r. wymaszerowali Prusacy, nastpnego weszli

Austryacy.

„Zaprowadzono rzd gubernialny i sd apelacyjny dla Galicyi zacho-

dniej, wraz z mnóstwem innych im podrzdnych buchalteryi, verwalteryi,
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cyrkuów, landrechtów i standrechtów, co sprowadzio cay legion urz-

dników austryackicli, którzy znowu do swoichi wiele piszcychi dykasteryj

i kancelaryj cigali tumnie obywateli ziemskich dla zaatwiania z nimi

rónorodnych spraw i interesów, jakie ryche urzdzenie zajtego kraju na

mod niemieck wymagay. Liczny garnizon cigle na stopie wojennej

trzymany i niemao codziennych potrzeb dla zaspokojenia majcy, szkoy
zapeniajce si coraz gciej dziemi urzdników i rodziny obywatelskie

po upadku Warszawy wracajce w domowe progi, powikszay z upy-
wem kadego roku zaludnienie".

„Zniesienie komór celnych pomidzy Galicy wschodni i zachodni
i posunicie ich na krace nowych cyrkuów w Lublinie i w Kielcach, po
przebyciu chwilowych przykroci, jakie skonsygnowanie towarów w Kra-

kowie znalezionych, a przez rzd austryacki zakazanych, do których

w pierwszym rzdzie kaw, kakao, herbat, pieprz, imbier i gwodziki za-

liczono i na nie kupcom czerwone bilety zapasowe wydano, oywio targi

i wzmogo ruch w sklepach Krakowa. Mnóstwo przedsibiorców, kupców
i modziey handlowej przybywa zaczo ze lska austr., zakada go-

spody, otwiera sklepy, kramy i garkuchnie. Wielu z nich wkrótce doro-

bio si piknego majtku i na wpó darmo zakupio opustoszae domy
i podniszczone wioski i byoby przyszo jeszcze do wikszej fortuny,

gdyby bankructwo bankocetli nagle nóg im nie podcio. Ten napywowy
ywio niemiecki' nie zespoli si odrazu z ludnoci polsk i przechowa
starannie mow^ i obyczaj niemiecki jeszcze przez lat kilkadziesit, nim

uleg polonizacyi" ').

Stan Krakowa w tej epoce tak opisuje uprzedzony zreszt do Po-

laków, Niemiec J. A. Schultes (koo r. 1806 profesor chemii i botaniki

w Krakowie):

„Wiee, stare mury i dzwonnice s siedliskiem kawek. Zdaa a
ciemno od nich. Ptactwo to znajduje er w dawnych fosach miejskich,

sucych za kloaki. Pewne nieporozumienie powstao midzy magistra-

tem krakowskim a wojskowoci z powodu prawa korzystania z gruzów
dawnych murów i bastyonów, które rzd zburzy poleci. Zostay one
przysdzone magistratowi pod warunkiem utrzymania w dobrym stanie

chodników i cieków. Istniej zaledwo trzy ksigarnie: jedna polska i dwie

niemieckie. Najzacniejsz z nich jest ksigarnia synnego drukarza Tras-

slera (Józef Jerzy t 1813), który publikuje gazet niemieck. Druga ksi-

garnia Groetnera jest nieco lepsz. Co si za tyczy ksigarni polskiej, to

jest ona dziki surowej cenzurze skadem starzyzny literatury polskiej.

Waciciel jej, May, wydaje do dobr gazet w jzyku polskim. Okropn
organizacy biura centralnego trudno z czemkolwiek porówna. Jest to

istna inkwizycya literacka, dziki fanatyzmowi naczelnika tej wadzy. Nie-

podobiestwem byo przeczytanie gazety zagranicznej bez zezwolenia wa-

') Józef Louis: Kupcy krak. w epoce przejciowej (1773-1846) Kraków 1883.
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dzy wyszej, a zanim takowe nadeszo z Wiednia, dostawao si dziennik

z kocem miesica.

Jedynie na wity Jan wielka ilo szlachty zbiera si w miecie na

par tygodni, w tym czasie odbywaj si kontrakty dzierawne, w miecie

zapanowuje ycie. Wszystkie domy s powynajmywane, a za najmniejsze

mieszkanka podnosz waciciele niepomiernie cen komornego.

Istnieje tu te jedyny teatr, w którym graj po niemiecku i po pol-

sku. Oboma jzykami aktorowie le wadaj i niedostatecznie je rozu-

miej. Naley wszake wyjtek zrobi dla opery, która jest doskonaa.

Muzyka polska odznacza si wyrazistoci oraz peni uczucia. Tace
i balet s zachwycajce. Co si tyczy dekoracyi, to s one podziwu go-

dne i nader efektowne.

Cukiernie woskie lub szwajcarskie s w Krakowie nader liczne

i w przewanej czci zastpuj kawiarnie.

Organizacya municypalna w Krakowie razia wadliwoci. Zmieniono j
podczas okupacyi austryackiej, ale bez pomylnego skutku. W kocu po-

stawiono na czele zwierzchnoci miejskiej cesarskiego komisarza, radce

Antoniego br. Bauma, penicego zarazem obowizki naczelnika okrgu
krakowskiego.

Zdaje si, e naczelnik policyi dba tylko o to. by si dowiedzie

o czem mówi, nie za co si dzieje w miecie. Miasto posiada zaledwo

dwiecie latarni, sucych do owietlania ulic. Kada latarnia kosztuje ro-

cznie pitnacie zotych reskich".

Tymczasem zwyciski Napoleon I dotar ju do brzegów Wisy
i r. 1806 stworzy kawaek Polski pod nazw ksistwa warszawskiego.

Przez zim 1808— 1809 cigay do Krakowa liczne puki niemieckie,

chorwackie i wgierskie, a std ku granicom Ksistwa Warszawskiego.

W kwietniu 1809 r. ogosia Austrya odezw, e „wkracza do Ksistwa

Warszawskiego w celu wyzwolenia Polaków z pod przemocy fancuskiej".

—

Wojska Ksistwa Warszawskiego pod dowództwem ks. Józefa Poniatow-

skiego postanowiy naodwrót przenie operacye wojenne do Galicyi

i okrywszy armi austryack zbliyy si do Krakowa.

D. 13 lipca stan ksi Józef w Miechowie, a nastpnego dnia zjawi

si genera Róniecki z przedni jego stra — pod Krakowem

!

„Przebieg wojny by wielk tajemnic okryty dla mieszkaców Kra-

kowa, — pisze Grabowski — czasem tylko wydawali austryacy „Extra-

blatty" o swoich zwycistwach, z których wida byo, e byy przesadzone

i nacigane. Taili za najszczeniej swoje poraki, osaniajc je tylko nie-

kiedy przyprowadzeniem do Krakowa maych oddziaów jeców Polaków.

Najliczniejszy ich transport przyprowadzili z bitwy pod Jedliskiem

(II czerwca), okoo Radomia, lecz bya to sama prawie ruchawka wiel-

kopolska. Takich to wojaków okoo 200, ubranych w biae spencerki

z zielonym konierzem, w póciennych pantalonach, ludzi zaledwo z dzie-

cistwa wyszych, których ani czasu, ani pienidzy nie byo lepiej ubra,
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przyprowadzia do Krakowa cika austryacka konnica pod liczn eskort

piechoty, a ustawiwszy ich w poród Rynku i otoczywszy dokoa z do-

byt broni, pokazywaa Krakowianom swoje przewagi wojenne.

„Od niejakiego czasu Kraków by prawie odcity od dalszych okolic

kraju i zwizki pocztowe byy te przecite. Do Krakowa prawie nikt z te-

atru wojny nie przybywa, przeto w zupenej bylimy niewiadomoci, co

si dzieje.

„Na pocztku lipca poczy si przebija wieci, e arcyksi Ferdy-

nand nic nie wskórawszy, czyni poruszenia wsteczne i uchodzi, ale my nie

wiedzielimy przed kim.

„Dnia 13 lipca przysza niemal caa armia inwazyjna austryacka pod

Kraków, ju potnie przerzedzona, i przybywali ranni, którzy ju w po-

bliu Krakowa pod Ksiem i t. d. guzy odnieli. Z rana dnia 14 lipca

od onierzy z regimentu piechoty Kotuliskiego, z ótemi wyogami, do-

wiedzielimy si, e Polacy s ju niedaleko. Okoo poudnia, podczas gdy

caa ludno Krakowa znajdowaa si w Rynku i na ulicach (któ bowiem

przy takich okolicznociach usiedziaby przy warsztacie) — nagle z góry

Michaowickiej zabrzmiay wystrzay armatnie ! Austryacy wyruszyli ku Kle-

parzowi i za tem przedmieciem zajli stanowisko na dawnych okopach,

jeszcze w r. 1794 w czasie rewolucyi wzniesionych. Ustawili na tyche ar-

maty, a po miecie zacz si ruch niesychany: huzary, dragony i ofice-

rowie na koniacd updzali si z miasta ku przedmieciom i napowrót.

W czasie tym paday kiedy niekiedy pojedyncze strzay armatnie, a kule

a pod Kleparz dolatyway. Zaczli si take pokazywa na ulicach ranni,

tak austryaccy, jak polscy onierze, których do szpitala przeprowadzono.

W tem ogólnem zamieszaniu wyszedem i ja na Kleparz, a idc Dug
ulic, spotkaem, jak nieli onierze na drabince od wozu rannego hu-

zara. Pierwsze to byy znamiona wojny, które wzrok mój uderzyy. Nie

bawic ju duej na Kleparzu, gdy i konnica austryacka pospólstwo wy-

ganiaa, powróciem do miasta, gawronic z innymi po Rynku. Sklepy

byy w tym dniu zamknite, warsztaty puste, a kady, gdzie móg, wst-

powa na wysze miejsca, na dachy, kominy i t. p., aby co ujrze. Ja

sam wdrapaem si po dachu na altan wysok domu Lubowieckiego

(dzi hotel Centralny) i tam popoudniu 2 lub 3 godziny siedziaem.

„Soce wanie miao zachodzi, wszystko uciszyo si, a wojsko

austryackie cigle to samo zajmowao stanowisko. Tylko z^ dachów spo-

strzegano niekiedy pikiety konnicy, która uwijaa si okoo Prdnika i t. d.

Wiksza cz ludnoci snua si po rynku, gdy w tem da si nagle sy-

sze tentent konnicy i odgos: „Rosyanie id!" Jako hurma ludu rzucia

si pdem ku ulicy Grodzkiej, ku kocioowi w. Wojciecha i tu spostrze-

glimy oddzia niewielki dragonów i kozaków z oficerem rosyjskim, któ-

rych atoli prowadzi oficer austryacki. Ci natychmiast zsiadszy z koni, za-

oywszy bagnety na karabinki, obsadzili odwach gówny pod wie ra-

tuszn, a Austryacy zeszli. Przybyli oni pospiesznym pochodem w jednym
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dniu a z pod Tarnowa. Powikszya si trwoga, bo nikt nie wiedzia,

jak w zdarzeniu tym wojska rosyjskie gra bd rol. Mówiono, e maj
oni by posikujcymi wojsko polskie.

„Ju przed wieczorem przybyli parlamentarze polscy do gównej kwa-

tery austryackiej w Krakowie i dziay si ukady, ale treci takowych nikt

nie by wiadomy. W skutku takowych usuway si wojska austryackie

z Krakowa na Podgórze, co si dziao w wielkiej cichoci.

„Rano d. 15 lipca okoo godz. 4 przebudzi mnie turkot kó po

bruku prdko pdzcej bryczki. Wyjrzaem oknem i ujrzaem oficera pol-

skiego, siedzcego w tej bryczce, a okoo niego czterech dragonów pol-

skich cwaujcych. Zebrawszy si na prdce, pospieszam ku Kleparzowi,

dokd take dy, kto w Boga wierzy. Wychodz za rogatki za w. Flo-

ryanem, a tam ju caa piechota polska, która w ten moment przy od-

gosie bbnów ruszya do miasta. Gdym przyby ku bramie Floryaskiej,

ujrzaem oddzia jazdy polskiej spieszno idcej od ulicy Dugiej do bramy

Sawkowskiej i razem spostrzegem szwadron huzarów rosyjskich , sto-

jcych w szyku na Kleparzu. Nie bawic, biegniemy w Rynek krakowski,

a za chwil zacza si wysypywa z ulic piechota i artylerya polska,

które staj w Rynku, jak równie kusem z ulicy Grodzkiej toczy si ja-

zda i artylerya konna rosyjska. Po niedugiej przerwie zjawia si i ksi
Józef Poniatowski, otoczony gównym sztabem, przy nim generaowie D-
browski, Zajczek i inni, poprzedzeni oddziaem guidów. Tu przed kocio-

em w. Wojciecha zastpuje drog ksiciu-dowódcy magistrat miasta Kra-

kowa, oddajc mu klucze od bram miasta. Krótko zabawi ksi przy

delegacyi, gdy naglia potrzeba wydawania dalszych rozkazów i rozpo-

rzdze, wskutek których kolumna uanów polskich popdzia do ulicy

Grodzkiej dc na Podgórze. W ulicy Grodzkiej wojsko polskie napo-

tkao siz cigncem do miasta od Podgórza wojskiem rosyjskiem, skd po-

wstao wielkie zamieszanie.

„W krótkiej chwili Rynek krakowski tak si obu wojskami, piechot,

jazd i artylerya zawali, e mimo znacznej obszernoci jego, ani ruszy
si nie byo mona.

„Po poudniu a do wieczora trwao rozlokowanie tymczasowe wojsk

na kwaterach w miecie i na przedmieciach. Umowa czyli rozejm z Au-

stryakami, skoczy si mia w dniu nastpnym, kiedy tymczasem przyby

w nocy kuryer francuski z gównej kwatery cesarza Napoleona, donoszc
o zawieszeniu broni, z warunkiem, e wojska walczce miay z obu stron

pozostawa w tych stanowiskach, jakie w tej chwili zajmoway; z tego

zatem powodu caa posta wypadków si zmienia. Wedug kombinacyi

z generaem Suwarowem, dowódzc przybyych do Krakowa wojsk rosyj-

skich, synem owego starego i pamitnego z czasów upadku Polski Su-

warowa, Rosyanie zajli kwaterami Stradom, Kamierz, Podgórze i cay
prawy brzeg Wisy. Polacy stanli na kwaterach w miecie pod Grodzk
bram, tudzie na wszystkich przedmieciach i we wsiach okolicznych na
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lewym brzegu Wisy. Ks. Poniatowski zaoy gówn kwater swoj w pa-

acu pod Krzysztoforaini, a gen. Suwarow stan kwater w paacu Spi-

skim obok niego. W Rynku ustawiono baraki, czyli budy drewniane, (byy

to kramy jarmarczne), w których miecili si onierze polscy, a w oso-

bnycti znowu Rosyanie. Gówny odwaci polski by przed paacem pod

Krzysztoforami, a rosyjski przed paacem Spiskim. Armaty polskie stay

przeciwko ulicy Grodzkiej, a rosyjskie przed kocioem Panny Maryi;

liczne za pikiety jazdy, tak polskie, jak rosyjskie, obozoway w kilku

stanowiskach wporód Rynku. Std te na Rynku tak byo nieczysto, e
ten zdawa si jak wielka obora i musiano spdza fury wiejskie, eby te

barogi i nawóz zabieray i wywoziy.

„Tak stay rzeczy na jednym stopniu przez przecig 4 miesicy, to

jest przez cay ten czas, w którym toczyy si ukady o pokój w Presz-

burgu".

Dla wyjanienia powyszego opowiadania naocznego wiadka, który

opisywa tylko to, na co patrzy, a nie zna spryn dziaania, doda
trzeba, e dnia 14 lipca dowodzcy korpusem krakowskim genera Mon-

det wysa parlamentarza, dajc zawieszenia broni, a równoczenie, zna-

jc widocznie nieszczero chwilowych sprzymierzeców Napoleona, wy-

sia goca do Rosyan, zajmujcych ju niedaleki Wojnicz, aby ubiegli Po-

laków i zajli Kraków. O godzinie 6 wieczorem podpisano konwency:
zawieszenie broni trwa bdzie 12 godzin, wojsko austryackie wyjdzie

z Krakowa i odda go Polakom razem z przedmieciem Podgórze, a prze-

dnia stra polska dopiero w sze godzin po upywie zawieszenia broni

bdzie moga wyruszy z Podgórza przeciw wojsku austryackiemu. Most

na Wile i magazyny bd bez uszkodzenia oddane Polakom ; chorzy

i ranni Austryacy zostan jako jecy wojenni, urzdnicy administracyjni

dozna maj przyzwoitego obejcia.

Gdy jedn stron wojska polskie zbliay si do Krakowa, drug
cigny do miasta wojska rosyjskie, przyzwane przez Austryaków. Dnia

15 rano ksi zbliy si do bram miasta Krakowa i zasta je zajte

przez wojska rosyjskie. Obruszony tym postpkiem, kaza ks. Józef wkro-

czy gwatem do miasta do bramy Floryaskiej. Stojcy w niej grenadye-

rzy rosyjscy skrzyowali bro, ksi wasn rk ich roztrci i przy od-

gosie marsza Dbrowskiego, wród szeregów rosyjskich, wszed na Rynek.

Podobnie postpi genera Róniecki w bramie Sawkowskiej, zastaw-

szy Rosyan w bramie, zakomenderowa: „Do ataku bro, marsz I" — Prze-

raona piechota rosyjska w popochu rozbiega si na wszystkie strony,

a Róniecki wraz ze swym sztabem, na czele pierwszego plutonu, wpada

galopem na Rynek, a za nim reszta przedniej stray. Na Rynku, otoczony

oficerami, z jednym pukiem huzarów, sta chmurny genera rosyjski Sie-

wers, bez danych instrukcyj, nie wiedzc, co robi, czy udawa przyja-

ciela, czy te po nieprzyjacielsku wystpi. Róniecki, z natury szorstki,

prócz tego oburzony podejciem Austryaków i Rosyan, nie zwaajc zu-
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penie na obecno polskiego i rosyjsl\iego sztabu, w najwyszem unie-

sieniu gromi Siewersa, wplatajc do swej perory kili\a prawdziwie o-
nierskich komplementów. Siewers, jak niepyszny wysuchawszy, jak stu-

dent, surowej reprymendy polskiego generaa, ustpi z gównego odwa-

chu. Ks. Józef owiadczy generaowi Siewersowi, e zajmuje Kraków na

rzecz cesarza Napoleona i od prawa swego, jakie mu daje konwencya

z generaem Mondetem zawarta, nie odstpi. Siewers nie sprzeciwia si
duej, a wojska polskie weszy do Krakowa i zajy go wspólnie z ro-

syjskimi. Na zaalenie ks. Józefa, zosta Siewers wkrótce odwoany, a ko-

mend nad oddziaem rosyjskim obj gen. Suwarow.

Pamitniki wspóczesne szeroko opisuj rado, jaka zapanowaa
w Krakowie po oswobodzeniu go od rzdów austryackich. Bezbarwna do-

td „Gazeta Krakowska" umiecia gorcy artyku powitalny, pierwszy

„artyku wstpny" od czasu swego istnienia (od r. 1796). Rado ta wy-

adowaa si na zewntrz uroczystociami, manifestacyami, iluminacyami,

synnym balem w Sukiennicach, a nadto powiceniem i ofiarami na utrzy-

manie i pomnoenie wojska narodowego.

Napoleon traktujc o pokój z Austry kierowa si oczywicie gó-
wnie interesem Francyi i dziki temu zwyciska kampania polska nie przy-

niosa jej tyle, ile powinna. Kraków z okolic przyczony zosta do Ksi-

stwa Warszawskiego.

Dnia 20 sierpnia 1809 podaje Gazeta Krakowska opis obchodu imienin

Napoleona, którego za zbawc w Krakowie uwaano

:

„Dnia 14 b. m. o zachodzie soca stokrotne wystrzay z dzia za-

powiedziay nam dugo oczekiwan uroczysto. Nazajutrz, gdy równo ze

wschodem soca powtórzono wystrzay, ju lud ciekawy napenia ulice

miasta, a wojsko zebrao si wkrótce na boniu. Z przybyciem J. O. Ksi-

cia naczelnego dowódcy wojsk pol. odprawiy si rozmaite obroty wo-

jenne pod przewodnictwem J. W. jen. dyw. Dbrowskiego, kawalera wielu

orderów, ma i wojownika, dla którego cay naród i wojsko tchnie pra-

wdziwym i zasuonym szacunkiem. Rozdawanie krzyów onierzom w na-

grod walecznoci przydawao blasku caej tej paradzie.

„Okoo godz. 10 cae wojsko przecigno w paradzie do miasta.

Przyj go przed bram znany ze swej walecznoci J\V. Jenera Sokol-

nicki, gubernator miasta, i rozkaza mu si uszykowa w rynku a do

Zamku, gdzie za przybyciem J. O. Ksicia rozpocza si w katedrze msza

piewana przez J. W. Biskupa krak. Gawroskiego. Które pióro zdoa
wyda ten wspaniay moment, kiedy w wityni ojców naszych, w miej-

scach deptanych przez lat 15 najezdnicz stop, zjawiy si zastpy naro-

dowego rycerstwa

!

„O godz. 5 popo. dany by w Sukiennicach obiad przez J. O. ksi-

cia przeszo na 300 osób, w czasie którego speniano wporód bicia

dzia toasty i zdrowia : W. Napoleona, Aleksandra I cesarza Rosyi i inne

do okolicznoci stosowne.
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„Wieczorem cae miasto z przedmieciami wspaniale i gustownie

owiecone zostao. Wszyscy mieszl<acy zdawali si walczy ze sob o wie-
tniejsze ozdobienie swych domów i o stosowno napisów do tak wiel-

kiej uroczystoci.

„Okoo godz. 10 z wieczora dany by wspaniay bal przez J. O. Na-

czelnego wodza i JW. z ks. Poniatowskich Tyszkiewiczow. Obszerny

i staroytny gmach Sukiennic, owiecony wspaniale nakadem JO. ksicia,

napeniony by mnóstwem osób przez noc ca, a okoo 12 w nocy JO.

ksi sam zaszczyci bawice tam towarzystwo sw obecnoci. Rado
ludu licznie po ulicach zgromadzonego, tysiczne okrzyki, rozstawiona mu-
zyka polskich regimentów, wesoo, która serce kadego zajmowaa,

samo niebo, które obdarzyo najprzyjemniejsz pogod, wszystko przy-

kadao si do uwietnienia uroczystoci.

„Nareszcie artyci dramatyczni ksistwa warszawskiego, pod dyrekcy

JP. Bogusawskiego od kilku dni tutaj przybyli, grali d. 14 b. m. oper:
Królowa Golkondy, w której okazaa si dekoracya z popiersiem Napo-

leona W., a za jej okazaniem tysiczne okrzyki: Niech yje cesarz! nape-

niy ca sal, poczem piewano pieni okolicznociowe.

„W oktaw urodzin Napoleona znowu w Sukiennicach dany by ko-

sztem obywateli ziemiaskich i miejskich wielki bal, który trwa a do rana.

By ks. Józef, okoo 3000 goci, taczono w czterech koach. Kilkanacie

sklepów byo pootwieranych z bezpatnem jedzeniem, winami, napojami,

lodami i cukrami. Artyci dawali oper „Krakowiacy i górale" z przysto-

sowanemi piosneczkami wojsk polskich, które na danie publicznoci

byy powtarzane.

„Nastpnego roku Ksi Warszawski a Król Saski Fryderyk August,

potomek królów polskich, przyby w odwiedziny do Krakowa. Serdeczne

przyjcie naczelnika wasnego narodowego rzdu szeroko opisuje Gazeta

Krakowska:

„Dnia 7 maja Naj. Pan wjecha o godz. 7 popol. bram Floryask
z Naj. królow i królewn przy wystrzaach z dzia, odgosie wszystkich

dzwonów, wystpieniu caego w naszych okolicach stojcego wojska, sy-

nagogi, wszystkich cechów z chorgwiami, magistratu etc. i radosnych

okrzykach tysicznych tumów ludnoci. Naj. Pan wysiad do przygoto-

wanego dla siebie paacu w rynku „pod Baranami" zwanego.

„Wszystek lud zgromadzi si przed paacem, wykrzykujc: „Niech

yje Fryderyk August!" Naj. Pan raczy si z Królow Imci pokaza lu-

dowi, który trzykrotnie powtórzy okrzyki. W wieczór cae miasto i wszj-st-

kie przedmiecia byy illuminowane.

„W Floryaskiej bramie wita mow Micha Kochanowski na czele

Magistratu i zoy Naj. Panu klucze od miasta.

„Dnia 10 maja by znowu gmach Sukiennic kosztem kupców piknie

owiecony, w rodku cyfr i herbami J. Kr. Mci, po obu za kocach fe-

stonami przyozdobiony. Naj. Królestwo wraz z królewn raczyli wieczorn
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t zabaw, która przy dobrze dobranej muzyce przecigna si a ku

dniowi, obecnoci swoj zaszczyci i askawie z wielu osobami rozma-

wia. Niemniej raczyli N. Pastwo tego wieczora odwiedzi ydowskie
miasto (Kamierz) i obejrze pikne tego miasta owiecenie. ydzi nie po-

siadajc si z radoci, witali go okrzykami i wyprawiali skoki przed Jego

powozem.

„Dnia 12 odjechali Naj. Królestwo poegnani w dalsz podró do

Warszawy.

„Wojsko czynio te same jak przy wjedzie honory. Cechy wystpiy
z chorgwiami, a magistrat i obywatele zgromadzili si w bramie Florya-

skiej, gdzie W. Micha Kochanowski poegna Naj. Pana".

Nieszczliwa wyprawa Napoleona do Moskwy przywioda znowu Polsk
nad brzeg ruiny. Rosyanie okupowali Kraków a do r. 1815, kiedy Kongres

wiedeski stworzy z Ksistwa Warszawskiego Królestwo Polskie, którego kró-

lem zosta cesarz Aleksander 1, wówczas bardzo popularny w Polsce z powodu
objawionej przez niego przychylnoci dla Polaków. Z Krakowa z okr-
giem 20 mil kw. stworzono Rzeczpospolit Krakowsk, „woln, niepod-

leg i cile neutraln".

Rzpta krak. skadaa si z trzech miast : Krakowa, Chrzanowa — za-

ludnionego przewanie przez ydów — i Nowej Góry, osady za Krzeszowi-

cami, niewiadomo czemu za miasto uwaanej zwykej wioski; reszt sta-

nowio 244 osad wiejskich, z których tylko 36 naleao do szlacheckich

rodzin, reszta do instytutów wieckich, duchownych i dóbr „narodowych",

przeszych na wasno Rzptej. Rzd nalea do senatu, zoonego z pre-

zesa i omiu senatorów, dzielcego si na dwa departamenty: 1) finan-

sów, 2) spraw wewntrznych i policyi. Senat mianowa urzdników, wy-
szych wszelako i sdziów przewodniczcych w porozumieniu z rezyden-

tami i wnosi projekty ustaw. Wadz ustawodawcz w zakresie prawo-

dawstwa cywilnego, karnego i finansowego wykonywa sejm, zoony razem

z 30 czonków. Pierwszym prezesem by Stanisaw Wodzicki (1815— 1831),

drugim Kasper Wieloglowski (1833—1836), trzecim Józef Haller (1836 -1840),

czwartj'm i ostatnim X. Jan Schindler (1840—1846).

Pierwsze lata upyny w spokoju wród debat komisarzy trzech dwo-

rów „opiekuczych" nad uoeniem konstytucyi i organizacy wadz. Ce-

sarz Aleksander I okazywa si nader przychylnym dla Polaków ').

Gdy ksi Józef Poniatowski, zasaniajc swoim korpusem odwrót

armii napoleoskiej w bitwie pod Lipskiem 1813, ranny uton w nurtach

') Hilary Meciszewski: Sze lat bytu Rzptej krak. Kraków 1851. Praca rozwa-
kowana polemikami, zajmujca si gównie history organizacyi.

Antoni Tessarczyk: Rzeczpospolita krakowska. Kraków 1863.

Jacek Mieroszewski: Dzieje Rzptej krak (do r 1836, w Pani. nauk lit z r. 1886)

X. Wal Kalinka: Kraków i Galicya pod rzdem austr. Pary 1858.

Stan. Estreicher: Wiktora Kopfa wspomnienia z ostatnich lat Rzptej krak. (Bibl.

krak. T. 31).
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Elstery, zezwoli cesarz Aleksander I na sprowadzenie zwok bohatera do

ojczyzny. Orszak kilkudziesiciu wyborowych oficerów wojska polskiego

odprowadzi zwoki przez nieprzyjanie wtenczas usposobione Niemcy do

Warszawy a std do Krakowa. Od granic Rzptj krak. d. 22 lipca 1817 r.

poprzedzaa i zamykaa orszak andarmerya konna i oddziay policyi, przy

rogatkach Krakowa oczekiwaa milicya piesza, która otoczya wóz ao-
bny. Wród huku armat i aobnego jku dzwonów przyby kondukt do

Bramy Floryaskiej, gdzie oczekiwao duchowiestwo z wszystkimi ce-

chami, z chorgwiami i tumy patryotycznych Krakowian. Przed kocio-

em N. P. Maryi poczyo si z orszakiem sdownictwo, akademia, mo-
dzie, sowem co yo w Krakowie. Przy kociele w. Piotra poczy si

z konduktem ks. biskup z kapitu i odprowadzi je do kocioa katedral-

nego, gdzie oczekiwa senat. Po uroczystej mszy aobnej i po kilku mo-

wach pogrzebowych przeniesiono zwoki do grobów królewskich. W rok

potem zoono tame zwoki drugiego bohatera Tadeusza Kociuszki, zmar-

ego d. 15 padziernika 1817 r. w Solurze. Senat krakowski zawiadomiony

urzdownie na kilka dni dopiero przed przybyciem zwok nie móg przy-

gotowa odpowiednio uroczystoci pogrzebowych, poleci wic zoy
zwoki tymczasowo (11 kwietnia) w kociele w. Floryana, dopiero 19

czerwca 1818 r., urzdzono uroczysty pochód aobny do katedry na Wa-

welu. W dniu tym zgromadziy si midzy szóst a siódm godzin wie-

czór przed kocitem w. Floryana duchowiestwo wieckie i zakony, wa-
dze Rzeczypospolitej, milicya, andarmerya, akademia, modzie szkolna,

cechy i tumy ludu. O godzinie 8-mej wyprowadzono zwoki z kocioa

przy jku wszystkich dzwonów kocielnych, a w dniu 23 czerwca nast-

pio uroczyste zoenie zwok Kociuszki w grobach królewskich pod

katedr ^).

W r. 1818 uchwali sejm zburzy ratusz na rynku oraz gród i mie-

szkanie burgrabiów na Wawelu, dalej opustoszae kocióki w. Krzya

i w. Walentego na Kleparzu — natomiast wybudowa kana odprowa-

dzajcy nieczystoci zachodniej czci miasta, dugoci 2048 okci, cay

sklepiony, rozpocz roboty kolo plantacyj, plantowanie, roboty cieek

i sadzenie drzew.

W tyme roku ogoszono wreszcie konstytucy Rzptej. Bya to epoka

reakcyi absolutyzmu, nic wic dziwnego, e konstytucy redagowana pod

patronatem absolutnych ssiadów, nie odpowiedziaa wygórowanym na-

dziejom, dawaa ona jednak jeszcze do swobody do rozwijania pracy

kulturalnej w duchu narodowym. Zawizao si Towarzystwo naukowe —
które w r. 1872 przeksztacone zostao na Akademi Umiejtnoci - To-

warzystwo przyjació muzyki — zaczy si pojawia dzienniki i ksiki

naukowe i belletrystyczne
,
gdy ju dawno, prócz kalendarzy, nic w Kra-

kowie powaniejszego nie drukowano.

') Stanisaw Wodzicki: Pamitniki. Kraków 1888.
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W r. 1820 rozpoczto i wkrótce ukoczono stworzenie wiekopomnego
pomnika Kociuszki na górze w. Bronisawy. Pierwsze hasfo do wysta-

wienia pomnika Kociuszce da Franciszek Jaczewski z Mogity, podajc
je do „Gazety Krakowskiej" z dnia 29 listopada 1817 r. (Pierwsz wiado-

mo o mierci Kociuszki podaa ta gazeta dnia 9 listopada). Myl zo-

staa gorco przyjt, a urzdowo ogosi Senat Rzpitej Krakowskiej dnia

19 lipca 1820 r. rozpoczcie budowy pomnika w formie mogiy na wzór

mogi Krakusa i Wandy na dzie 16 padziernika 1820. Fundusze zebray

si ju ze skadek bardzo znaczne, jak na owe czasy, i pyny dalej.

Na kilka dni przed rozpoczciem sypania mogiy „karety, powozy,

bryczki, wózki i wozy rozbijay si po ulicach, zwoc ze wszystkich stron

patryotycznych obywateli z Królestwa, Galicyi, ze stron nawet bardzo od-

legych ; na ulicach roiy si typowe postacie kontuszowców, szlachty wiej-

skiej, dawnych weteranów, towarzyszów broni naczelnika, albo legionistów

Dbrowskiego, z dalekich stron przybyych ; liczny zastp ksiy i zakon-

ników przydawa pewnej powagi. Dzie 19 padziernika zeszed pogodnie.

Od wczesnego ranka tumy poruszay si w kierunku ku górze w. Bro-

nisawy. Tymczasem przy bramie Floryaskiej druga cz uczestników

tego wita narodowego czem innem bya zajta. Obywatele krakowscy,

a przedewszystkiem wojskowi, postanowili, aeby uczci uroczysto i uwie-

tni, sprowadzi ziemi z pod Racawic, która przed 26 laty (4 kwietnia

1794) przesika krwi najszlachetniejsz obroców ojczyzny pod wodzem
w sukmance, ziemi zmieszan ze szcztkami bohaterów, co zdobyli 12

armat Tormansowa i Denisowa. W celu przywiezienia tych relikwij naro-

dowych wyjechali do Racawic Szymon Benda, byy porucznik gwardyi

miasta Krakowa i Kasper Pitkowski, podporucznik poicyi wolnego mia-

sta. Wystani przyjechali z karawanem i urn, przeznaczon pod ziemi

z pod Racawic, a zgromadzony lud okoliczny wzi si gorco do wydo-

bycia szcztków polegych w Racawickiej bitwie, jako zabrano ziemi

z rozmaitych punktów pola, na którem si toczy ten bój wiekopomny.

Zebrano ^tedy ziemi przesika ofiarn krwi ze szcztkami polegych

obroców, a po spisaniu wywodu stosownego tosamoci, stwierdzonego

przez urzd gminny, zsypano je do przywiezionej urny i umieszczono na

wozie aobnym w celu przewiezienia do Krakowa. Otoczony tumami

ludu wiejskiego karawan , zdobny w dbowe wiece , w kosy i piki przy-

brany, poród entuzyastycznych okrzyków wieziono do Krakowa. Przez

Kleparz szed kondukt ku bramie Floryaskiej w nastpnym porzdku

:

na czele kapitan Czermiski w mundurze, jaki mia w czasie Racawickiej

bitwy, t. j. w sukmanie biaej o amarantowych wypustkach, z odznak

oficersk adjutanta Kociuszki ; dalej oficerowie gwardyi krakowskiej, otacza-

jcy karawan, delegowani i tumy ludu. W bramie Floryaskiej witao miasto

szcztki walecznych obroców. Duchowiestwo, cechy, chorgwie, wita-

jce trzykrotnym pokonem uroczysty pochód, towarzyszyy teraz tej ziemi

i tym szcztkom , które miay by pierwsz garci , na której si wznosi

K. Bkowski. Dzieje Krakowa. 29
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mogifa Kociuszki. Przy wejciu na gór powitano kondui<t salwami z mo-
dzierzy, milicya ustawia si w dwa szeregi, poród których zblia si

Czermiski z konduktem , który poprzedzaa muzyka milicyi krakowskiej.

Przed cmentarzem uczczono szcztki polegych honorami wojskowymi,

a po odbytem uroczystem solennem naboestwie otwar prezes senatu

uroczysto stosown mow. Na rodku oznaczonego planem na mogi
miejsca wznosi si olbrzymi maszt jodowy, sprowadzony ze zka ko-

sztem i staraniem Kruczkowskiego, obywatela krakowskiego. W podstaw

kamienn mogiy zoono wywód sowny.

Hr. Stanisaw Wodzicki
, jako naczelnik Rzeczypospolitej , wysypa

pierwsz taczk, zgrabnie sporzdzon z mahoniu, a Czermiski poda
mu opat elazn do nabrania ziemi Racawickiej z urny i wysypania jej

jako pocztek zaoenia mogiy. Nastpnie przystpi do wywoenia taczek

senat, duchowiestwo, znaczniejsi obywatele krakowscy i zamiejscowi, damy;

wszyscy wiasnemi rkami przyczyniali si do zaoenia pomnika. Od 16

padziernika 1820 roku pracowano cigle, ile czas i pogoda odpowiednia

przysuya, woono ziemi taczkami „na ochotnika".

W sierpniu 1821 roku zawiadomiono miasto o galarze, przybyym

pod wod z Puaw. Bya to przesyka ziemi, zebranej z bojowiska pod

Maciejowicami. Drog t narodowi pamitk przesyaa ksina Izabela

Czartoryska. Wprowadzono t ziemi na kopiec
,
pomieszczono w urnie

z czarnego marmuru z kopal krzeszowickich , co poprzedza pochód

uroczysty od Wisy przez Kazimierz przy wielkiem zgromadzeniu ludu.

W sierpniu 1823 roku budowa wzniosa si ponad poziom do czter-

dziestu kilku okci i na tej wysokoci umieszczono ziemi z pobojowiska

pod Dubienk, nadesan przez kapitana Raczyskiego, pomieszczon w ur-

nie, któr ofiarowa fabrykant wyrobów marmurowych p. Ferdynand Kuhn.

Mogia Kociuszki ma 341 m. wysokoci od podstawy (Krakus 161 m.,

Wanda 13M m.), bryowatoci 64.134 metr. sze, ziemi (Krakus 13.620 m.

sze., Wanda 9.006 m. sze.), a nad poziom Wisy wznosi si 59 zni.

Z funduszów zebranych na budow tego oryginalnego pomnika pozo-

stao 18.000 zip. nadwyki, które, uzupenione przez hr. Artura Potockiego

do 30.000 zip., przeznaczono dla trzech siostrzenic Kociuszki" ').

W r. 1856 postanowi rzd austryacki wystawi fort na Sikorniku,

rozcigajcy si dokoa mogiy Kociuszki. Nie byo sposobu oprze si

temu. Rzd zobowiza si tylko aktem notaryalnym, e nie bdzie broni

dostpu publicznoci na mogi od wschodu do zachodu soca, z wy-

jtkiem czasu wojny. Przy tej budowie zburzono dawn kapliczk witej

Bronisawy i wybudowano now, gotyck tu przy wejciu na mogi.
W roku 1862 wtoczono na szczyt jej gaz z napisem lapidarnym: „Ko-

ciuszce".

') Stan. Wodzicki: Pamitniki. Kraków. 1888 -Pamitnik budowy kopca

Kociuszki
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Nad caoci mogiy czuwa osobny komitet, uzupeniajcy si w dro-

dze kooptacyi, który co roku prawie uskutecznia naprawy i ubezpieczenia

boków stoka, które z powodu swej spadzistoci w czasie ulew lub po-

suchy obsuway by si na dó.

W r. 1823 osiada w Krakowie tak zwana konferencya rezydentów

(austr. pruski i ros.), która mieszaa si do wszystkicti spraw i w miar
wzrastania reakcyi absolutnej coraz bardziej ciya na wolnoci Rzpitej.

By to czas spisków przeciw rzdom absolutnym
,
prd ten wic przedo-

sta si i do Krakowa , zapalna modzie zacza tworzy tajne stowarzy-

szenia, wprawdzie nie niebezpieczne, ale dajce nowy pozór do wmiesza-

nia si rezydentów ').

W roku 1828 wykryto takie tajne stowarzyszenie patryotyczne , za-

wizane przez modzie uniwersyteck, a podzielone na dziesitki (kóka)

i setki (gromady). Jawne stowarzyszenie akademików „Polonia" po przy-

musowem wydaleniu z miasta naczelników tego, Miszewskiego i Woo-
szyskiego, urzdownie rozwizane zostao. W r. 1827 zawizaa si na

mod niemieck za inicyatyw wrocawskich burszów Libudy i Kurow-

skiego studencka „Landschaft".

Resztki „Polonii" i bursze „Landschaftu" zbili si w tajne stowarzy-

szenie patryotyczne , które , wyledzone przez Aleksandra Sergiusza Soo-
wiewicza, profesora jzyka rosyjskiego, po uwizieniu w nocy i wywiezie-

niu cichaczem do Królestwa Polskiego naczelników kóek: Bronisawa

Stadnickiego, Przyborowskiego, Banaszkiewicza i dwóch innych , osabo
w zupenoci i z chwil powstania 1830 r. zamaro.

W czasie powstania listopadowego Rzplta krak. zachowaa neutral-

no za wol i ostrzeeniem Rzdu Narodowego Warszawskiego, aby nie

naraa tej krainy, której pomoc rzeczywista nie moga wpyn na losy

wojny. Rzd przestrzega cigego spokoju, burzliwych emisaryuszów za

granic swego terytoryum wyprawia i utworzy jedynie komitet opieki

rannych.

Prawda, e z Krakowa wyszo wiele modziey, spieszcej poczy
si z bratnimi szeregami, ale i rzd austryacki by neutralnym, gdy obo-

jtnem okiem patrza, jak modzie z Galicyi do Warszawy spieszya. Po

skoczonem powstaniu rozbitki wojska polskiego przeszy przez Kraków

(podobnie jak póniej przez Galicy i Prusy) bez adnej ze strony rzdu
Rzpitej manifestacyi. Mimo to rzd rosyjski czu si upowanionym do

okupacyi wojennej Krakowa.

Zarzdzono now organizacy, w czasie której rzdzi Senat pod

naciskiem rezydentów. Zaostrzono przepisy cenzury, ograniczono do re-

szty swobody, wreszcie w r. 1833 wydano nowy Statut w duchu policyj-

') Józef Krajewski: Tajne zwizki polityczne w Galicyi od roku 1833 — 1841,

Lwów 1903.

Józef Louis: Sdownictwo Rzpitej krak. Kraków 1884.

29*
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nym- Nowo mianowany prezes Kasper Wielogowski nie miaf nawet

tego maego znaczenia, jai<ie miai dawniej Wodzictci. Wsl<utei\ tego ucisi\u,

tem bardziej odyy zwizi<i tajne; Lesaw .ul<aszewicz zawiza w r. 1833

„Stowarzyszenie ludu poisi<iego", pomagali mu ukrywajcy si w Krako-

wie Leon Zienkowicz, puk. Bobiski, partyzant Zalewski, poeta Goszczy-

ski, Szymon Konarski, Ejsmond i inni przywódzcy narodowego rucliu

w zawizaniu na nowo tajnych kóek i gromad.

Policya wpada na trop tych zwizków i przesadzajc ich znaczenie,

spowodowaa now okupacy d. 17 lutego 1836 r. Rozbitki z powstania

listopadowego, chronicy tutaj gowy tuacze, zostali przedewszystkiem

przedmiotem obawy. W przecigu prawie 48 godzin wydalono std wszyst-

kich emigrantów na Podgórze, celem wysania jednych, którzy zechc,

przez Galicy do Polski, drugich przez Austry doTryestu, a stamtd do

Francyi lub Ameryki, wyranie jako ludzi niebezpiecznych i przeciw spo-

kojnoci krajów trzech ssiednich mocarstw sprzysionych.

Po dokoczonem w przecigu kilku dni, zupenem prawie co do

jednego wyrugowaniu emigrantów, wyszli Prusacy i Rosyanie po dwu-

miesicznem zagoszczeniu — ale cay korpus austryacki pozosta. Odtd
datuje si elazna wadza konferencyi rezydentów. Tryumwirat ten, do no-

wych zmian w konstytucyi nawet umocowany, zmienia i nicowa j usta-

wicznie.

Przewracanie porzdku zaczo si od zwalenia Wielogowskiego

z prezesostwa. Senator Józef Haller, zamianowany prezesem , móg by
pewnym , e znowu za trzy lub cztery lata wpadnie w nieask konferen-

cyi. Konferencya rezydentów oddaa policy i milicy w rce austryackie

i cienia jeszcze bardziej statut z r. 1833, oddajc cz sdownictwa

policyi, ograniczajc prawa sejmu i senatu. W r. 1838— 1839 wprowadzono

jeszcze wiksz zaog austryack i zesano komisy ledcz do badania

przestpstw politycznych, a Haller zrzek si prezesury w tych warunkach.

Dopiero w r. 1841 ustpio wojsko austryackie, poczem zamianowano

prezesem Jana Schindlera, kanonika, prof. Uniwersytetu.

ycie polityczne zamaro oddawna, natomiast gorliwie zajmowano

si sprawami gospodarczemi miasta.

Jeszcze w r. 1827 podjto myl restauracyi Sukiennic, któr dopiero

w pó wieku potem dokonano.

W r. 1827 bawi w Krakowie budowniczy Ajgner (twórca wityni

Sybilli w Puawach) i wygotowa plan restauracyi Sukiennic, który daro-

wa „zwierzchnoci miejscowej". Senator Soczyski ogasza take pomy-

sy tej restauracyi — szczciem, e tych pomysów, opartych o greckie

witynie, portyki, perystyle i t. d., nie wykonano.

W r. 1833 podjto starania o restauracy kocioa w. Katarzyny,

który, uyty w r. 1802 przez wojsko austryackie na skad ywnoci, po-

pad w ruin i odrestaurowano bram Floryask; kilka osób prywatnych

ustawio swym kosztem kilka awek kamiennych na plantach. W tyme
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roku podniós Hilary Meciszewsi\i myl zaoenia Banku krajowego. Ko-

mitet sejmowy nie móg si zoryentowa, „jakieby std dla ogóu miesz-

kaców poytki wynikn mogy" i wezwa przez gazety „wszystkicli bli-

sz znajomo przedmiotu mie mogcych , aeby go zdaniem swojem
wesprze raczyli..." W r. 1835 wyda Meciszewski broszur „o potrzebie

Banku publicznego rzdowego w Krakowie i t. d.", ale rzecz nie wysza
po za projekt.

W r. 1836 wybito monet krakowsk wedug stopy Królestwa Pol-

skiego : zotówki, dziesiciogroszówki i piciogroszówki.

W r. 1839 odbya si pierwsza wystawa „wyrobów i podów krajo-

wych", obejmujca przemys i sztuk.

W r. 1843 otwarto kosztownie przebudowany teatr przy placu Szcze-

paskim, który wietnie rozwija si zaczyna (str. 149—150) i naprawiono

hem wiey Maryackiej; w r. 1844 otwarto wcale pikn sal „redutow"
w gmachu teatralnym, rozszerzono ulic Grodzk, burzc mur okalajcy

klasztor w. Andrzeja.

Na polu owiaty starano si w miar monoci i naprzód. Zreor-

ganizowano w r. 1834 szkolnictwo, potem zaprowadzono kurs niedzielne

nauki dla rzemielników. Pod wzgldem stosunków liczby uczniów szkó
pocztkowych do ogóu mieszkaców górowaa Rzplta krak. nad Galicy
i Królestwem ').

Uporzdkowano hipotek, fundusze kocielne i fundacyjne, szpitalne,

emerytalne; przeprowadzono wiele poytecznych drobnych ulepsze go-

spodarczych okoo uporzdkowania ulic, plantacyj, bruków, kanaów'-).

Z wypadków kronikarskich wspomnie mona trzsienie ziemi w r.

1834 i zgorzenie staroytnej bursy Jeruzalem w r. 1841 ^).

Rozpoczto budow szpitala w. azarza , odnowienie starego kolle-

gium Jagielloskiego, budow staego mostu na Wile do Podgórza, wre-

szcie przeprowadzono poczenie Krakowa kolej elazn z Wrocawiem,
a przez ni z Wiedniem i Warszaw. Gdyby Senat zaniedba by wówczas

stara o to poczenie kolejowe, byaby linia przesza prawym brzegiem

Wisy, a Kraków zostaby na dugo odcity od sieci dróg elaznych.

W r. 1844 odbya si uroczysto pooenia kamienia wgielnego

pod dworzec kolejowy przy ulicy Lubicz. Na placu budowy, przybranym

w ziele, ustawiono biusta monarchów, herby, chorgwie trzech mocarstw

i Rzpltej. Dokoa stana szpalerami milicya, obok ustawiono amfiteatr

dla dam. Po przemówieniu Wincentego Kirchmajera (ojca), jako czonka
dyrekcyi kolei górno-lskiej, i po odpowiedzi prezesa Senatu, wród piewu
duchowiestwa, wystrzaów z modzierzy, dwiku muzyki i okrzyków ra-

') Ludwika Trzciska: Szkolnictwo ludowe w Rzpltej krak. Kraków 1907.

Stanisaw Estreicher: „Wiktora Kopfa wspomnienia z ostatnich lat Rzpltej

krak". Bibl krak. T. 31.

'- Klemens Bkowski: Kronika krakowska z lat 1796-1848 Biblioteka krak.

T. 27, 30 i 41 .
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doci, nastpio zwyke zamurowanie srebrn icielni pamitkowego per-

gaminu. niadanie na 180 osób w sali redutowej, z ogromn piramid

w postaci lokomotywy, z toastami polskimi i niemieckimi na nut: „oby

ta kolej elazna stal si zot i jak acuch zwizaa dwa zazdrosne mia-

sta", bezpatne widowisko w teatrze i herbata u prezesa Senatu z kon-

certem muzyki pod oknami, zakoczyy uroczysto.

Podczas tego emigracya przebywajca za granic, nie znajca doka-

dnie stanu w Polsce, ani nie doceniajca si militarnych trzech rozbioro-

wych mocarstw, marzya o nowem powstaniu i przygotowywaa je przez

emisaryuszy krcych tajnie po Polsce. Rzd austryacki nie zamyka oczu

i przygotowa si na wybuch, funkcyonaryusze rzdowi podburzyli cho-

pów przeciw obywatelstwu i w lutym 1846 r. runa po Krakowie wie
o rzeziach chopskich. Niedugo mia i Kraków odpokutowa za niewcze-

sn robot spiskowców. Rezydenci zadali od Senatu kategorycznej od-

powiedzi : azali zarcza za utrzymanie porzdku i bezpieczestwo publi-

czne? Na co Senat odpowiedzia: e Konferencya Rezydentów mieszajc

si ju od lat kilku w sprawy wewntrzne kraju, onego wadz organi-

zujc i etat siy zbrojnej stanowic, sama najlepiej zdoa oceni : czy i jak

dalece sprosta mona obecnej sytuacyi, której niebezpieczestwo i roz-

cigo dokadnie s jej znanemi.

Schindler widzc, i nie zdoa ju zaegna burzy, grocej istnieniu

Rzeczypospolitej Krakowskiej, zredagowawszy powoan odpowied dan
rezydentom, usun si od steru rzdu, zdajc takowy swemu zastpcy, se-

natorowi Jackowi Ksiarskiemu, niechcc przynajmniej przykada rki do

politycznego zgonu krainy, której kierownictwo powierzonem mu byo.

Rezydenci nadesali w odpowiedzi pismo francuskie tej treci, i skoro

Senat nie posiada rodków do zapobieenia zaburzeniom, zgadza si za
na zarzdzenia, jakie przedstawiciele pastw uczyni i t. d. przeto posta-

nowili wezwa o pomoc to mocarstwo, które jest najbliej Krakowa,

a wic komendanta wojska austryackiego na Podgórzu. Jenera Collin

wyruszy w dniu 18 lutego o godzinie 8 rano do Krakowa. Zastpca pre-

zesa Ksiarski wyda do mieszkaców Rzptej odezw tej treci, i nad-

zwyczajny zbieg okolicznoci wywoa potrzeb zwikszenia siy zbrojnej,

a pomoc w tej mierze udzielon zostaa przez nadesanie oddziau wojska

jednego z trzech protegujcych mocarstw.

Powysz odezw wydrukowan pod dat 18 lutego, rozlepiono po

rogach ulic dopiero dnia trzeciego i dlatego mao komu bya znan, nie-

pojtem wic byo dla mieszkaców miasta, gdy niespodziewanie dla nich

dnia 18 o godzinie 8 zrana oddzia wojska austryackiego, zoony z 1200

piechoty, 300 jazdy i 9 armat wkroczy nagle z Podgórza do Krakowa ').

Oddzia ten szed pochodem wojennym z nabit broni, zapalonemi lon-

') Józef Wawel Louis: Kronika lewolucyi krakowskiej w roku 1846. Kra-

ków 1898.
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tami przy odgosie muzyki z rozwinitymi sztandarami i zaj natychmiast

odwdch miejsl\i. Przez dwa dni stao wojsko austryackie w pogotowiu,

midzy mieszkacami odcitymi od wiata kryy rozmaite niepewne wie-

ci o przygotowujcem si powstaniu, wreszcie 21 lutego o 3 godzinie ile

si zdaje z rana, (albowiem z rozkazu wadzy wojskowej wszystkie 7 ze-

garów miejskici zatrzymane zostay i nikt nie wiedzia która godzina)

zbudzeni zostali mieszkacy salwami wystrzaów w rónycln punktacli mia-

sta syszanyci. Wschodzce sonce owiecio trupy znalezione na ulicach

,

które wiadczyy o liczbie i rodzaju nieprzyjaciela : pi kobiet wocianek,
które z rana spieszc z nabiaem na place targowe i nie wiedzc o ni-

czem, pady ofiar gorliwoci garnizonu, prócz tego kilkanacie osób cy-

wilnych, z których dwóch w ubiorach balowych zaskoczya zna mier
niespodziewana wychodzcych z wieczoru, na którym noc przepdzili. Re-

szta polegych nie bya znana. Pierwsze strzay do wojska uszykowanego

na Rynku pady z okien domu w rynku pod I. 235, gdzie bya traktyer-

nia Fochta. Z domu tego wywlekli austryacy wszystkich mieszkaców
i uwizili w kociele w. Wojciecha. Na ulicach Sawkowskiej, Mikoaj-

skiej i Wesoej pokazay si oddziay powstaców polskich, które po za-

citej walce, o której wiadczyy znalezione na tych punktach trupy, co-

fny si napowrót po za rogatki. Konieczno zaopatrzenia si w potrzeby

codzienne wywoaa ludzi na rynek i ulice. Wolno ta trwaa do godziny

11 z rana, o tym albowiem czasie na dany znak alarmu wojsko stojce

nie przestrzegszy nikogo, dao ognia plutonem do tumu ludzi pci obo-

jej, ranio dwie osoby — osadzio na nowo wszelkie komunikacye i wy-

ludnio napowrót ulice i place. Od godziny 11 z rana dnia 21 do godziny

6 wieczór dnia 22 lutego miasto okupowanem byo wojennie w najci-

lejszem tego sowa znaczeniu. Zabijano bez litoci bezbronnych, jeeli

tylko na pierwsze wezwanie po niemiecku, którego najczciej wezwany

niezrozumia, nie nawróci z drogi i natychmiast si nie schroni do domu.

Tym sposobem pado jeszcze kilka ofiar w dniu 21 i 22 lutego. W dniu

22 wieczór o 6-tej poruszenie wojska garnizonujcego: cigniono wszyst-

kie posterunki w Rynek, wojsko uformowao si w szyk bojowy i wie
e wojsko opuszcza Kraków runa byskawic po Krakowie. Z wojskiem

austryackim uciekli razem, a przynajmniej pochowali si, policya, milicya,

jednem sowem wszystko, co tylko gdziekolwiek byo rkojmi porzdku

i bezpieczestwa publicznego. Odbito koció w. Wojciecha i wypuszczono

winiów. Obywatele osiadli zgromadzili si licznie w mieszkaniu Józefa

Wodzickiego, który w podobnym przypadku w r. 1831 ju raz naczelnic-

two porzdku w Krakowie sprawowa i zawizali komitet bezpie-

czestwa. Urzdowanie jednak Komitetu tylko par godzin potrzebnem

byo, bo po wydaniu rozkazów co do zabezpieczenia wizie kryminal-

nych i kas publicznych, zosta komitet ten wezwany przez „rzd naro-

dowy Rzptej polskiej" tymczasem ukonstytuowany, aeby ustpi miejsca

wadzom przeze zaprowadzonym. Spiskowcy zupenie nie zdajcy sobie
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sprawy z rzeczywistego stanu kraju i miasta, utworzyli „Rzd narodowy"

zoony z Gorzkowskiego, Grzegorzewskiego i Tyssowskiego, ludzi zupe-

nie nieznanych i nic nie reprezentujcych. Tyssowski przybra nazw dy-

ktatora. ywioy konserwatywne, widzc beznadziejno usiowa Tyssow-

skiego, jak profesorowie uniwersytetu i czonkowie rozwizanego komi-

tetu bezpieczestwa, uchwaliy uj wadz w „karby prawa i rozumu",

usun Tyssowskiego i ukada si z Austryakami. W tym celu wybrano

naczelnikiem popularnego profesora Michaa Wiszniewskiego, który

w nocy ze studentami wtargn do kwatery dyktatora, a ten bez oporu

odda mu wadz. Gdy jednak wyszed, gortsi zwolennicy Tyssowskiego

wpadli do kwatery zbrojno, Wiszniewski rzuci szarf dyktatorsk i wy-

niós si ze swymi zwolennikami, a Tyssowski obj napowrót „dykta-

tur i)".

Z niepojt atwowiernoci mniemaa modzie, e kilkuset powsta-
ców moe mierzy si z regularnemi armiami trzech pastw ssiednich

:

wycigano stare szable, zardzewiae pistolety, popsute strzelby i obsadzono

brzeg Wisy, z okolicy przybyo take nieco powstaców, a odwagi przy-

byto te przez cofnicie si Austryaków z Podgórza. W tem nadeszy dal-

sze wieci o rzeziach chopskich. Dnia 27 lutego postanowiono uda si

z procesy na Podgórze, wedug jednych w zamiarze podtrzymania ducha,

podug drugich d.la powstrzymania chopów od rabunku. W poudnie wy-

ruszya procesy, wiedziona przez trzydziestu ksiy, z krzyami i chor-
gwiami przez most podgórski. Na czele jej w chopskiej odziey postpo-

wa z krzyem zapalony agitator Edward Dembowski. Wród piewów
nabonych przesza przez Podgórz i skrcaa na drog ku Wieliczce, gdy

nagle strzay za plecami oznajmiy uczestnikom procesyi, e wojska au-

stryackie wchodz napowrót do Podgórza. Obawiajc si odcicia od Kra-

kowa, spiesznie zawróci si pochód w powrotn drog. Z wzgórza scho-

dzc, skierowaa si procesy ku kocioowi, gdy w tem na rozkaz Col-

lina, trzy kompanie piechoty rzuciy si na ksiy i lud. Zagrzmiaa dwu-

krotna salwa karabinowa, guszc nabone pienia, poczem onierstwo

uderzyo bagnetami. W przecigu kilku minut plac przed kocioem po-

kry si rannymi i zabitymi. Jeden z pierwszych pad Dembowski. Cz
ucieka do Krakowa, poczem zerwano most na Wile, aby przeszkodzi

wejciu wojska austryackiego. Tyssowski przekona si, e ruchawka roz-

poczta niema adnych widoków, jak cignicie na miasto nieszczcia.

Jenera austryacki nie chcia wcale przyj parlamentarzy „rzdu narodo-

wego" i da bezwarunkowo poddania si na ask i nieask. Wieczo-

rem 2 marca wyprowadzi wic Tyssowski „si zbrojn" ku Prusom

,

') Marya Polaczek: Micha Wiszniewski 1830-1848. (Rocznik krak T. XII. Wi-

szniewski uciek do Prus a po okupacyi Krakowa powróci i pozostawa w ledztwie a
do amnestyi w r. 1848, pozostawa jednak na wolnej stopie, a nawet uzyska pasz-

port na wyjazd. W r. 1848 przeniós si na stae do Woch, gdzie operacyami ban-

kierskiemi doszed do majtku).
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cz rozbiega si po drodze, reszta 4 marca zoya bro Prusakom ').

Tymczasem zawizany 21 lutego komitet bezpieczestwa, widzc miasto

bez gowy, zeszed si 3 marca na nowo i obawiajc si okruciestw roz-

bestwionych onierzy austryackicln, wysa pismo do komendantów take
wojsk pruskici i rosyjskich, aby wspólnie miasto zajli, przedewszystkiem

za baga najbliszego w Michaowicach stojcego jeneraa rosyjskiego

Paniutyna, aby ubieg Austryaków. Ten rzeczywicie przyrzek to uczyni

i dotrzyma sowa: w poudnie na spienionych koniach wpadli czerkiesi

i docy i zajli odwach, w dwie godziny póniej witano z radoci dalsz

kolumn rosyjsk. Most na Wile naprawiano umylnie pomau, aby Au-

stryacy póniej od Rosyan weszli. Nazajutrz przyszed i pruski oddzia.

Jenera austryacki Castigiione, obj policy wysz i nadzór nad cudzo-

ziemcami, a administracy cywiln oddano tymczasowej radzie administra-

cyjnej cywilnej, pod przewodnictwem senatora Wiktora Kopfa, a potem

Ksiarskiego.

Smutne nastay czasy. Od miasta zadano kwater, posania, wiata
dla onierzy. Sukiennice zamieniono na stajnie kawaleryjskie, areszta za-

peniano winiami, rozpoczto dokuczliwe rewizye i ledztwa. W lipcu

wyszy wojska pruskie i rosyjskie — dnia 6 listopada zadecydowano o lo-

sie Rzptej krakowskiej, postanawiajc j wcieli do Austryi"). W nast-

pnym roku ogoszono skutkiem tego monopol soli, tytoniu i prochu, oraz

dokuczliw akcyz , konskrypcyjny system wojskowy, jzyk niemiecki

w uniwersytecie. Wród tych zmian pracowaa komisya ledcza pod prze-

wodnictwem znienawidzonego radcy Zajczkowskiego. Wieczorem 4 listo-

pada wraca on z biura z wonym przywiecajcym mu latarni plan-

tajni koo ulicy Wilnej, wtem zastpio mu drog dwóch ludzi, z których

jeden powiedziawszy: „Dobry wieczór!" wystrzaem pistoletu w sam
gow pooy go trupem. Sprawcy nie odkryto, lecz wypadek ten powi-
kszy surowo, ogoszono sdy dorane, które dopiero w lipcu 1848 r.

zniesiono.

Od 1 stycznia 1848 utworzono „komisy nadworn" jako rzd kra-

jowy dla terytoryum byej Rzptej krakowskiej pod przewodnictwem hr.

Deyma, i podwadny jej urzd cyrkularny dla okrgu miasta, którego sta-

rost zosta bar. Krieg. W marcu tego roku wywoaa rewolucya w Wie-

dniu przewrót stosunków, ogoszenie wolnoci prasy i zapowied liberal-

nej konstytucyi.

Urzdy i wojsko austryackie byo w Krakowie znienawidzone w naj-

wyszym stopniu po wypadkach 1846 r., za których wywoanie lub tole-

rowanie urzdnicy dostawali odznaczenia, uczestnicy rzezi zostali bezkarni,

a sprawcy niedoszego powstania byli nad miar przeladowani, wojsko

') Tyssowski wydany z Prus do Austryi zosta wywieziony do Ameryki, gdzie

jako nauczyciel rysunków w Bostonie zmar w r. 1857.

') Henryk Ksiarski: Uokumenta dotyczce wcielenia Rzptej krakowskiej do

monarchii austryackiej. Kraków, 1872.
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byo j^burowate i dzikie. Na wiadomo wic o rewoiucyi w Wiedniu,

o przyznanych swobodacii zawrzaa w Krakowie ch najrychlejszego

odetchnicia z pod jarzma, uycia swobód konstytucyjnych.

Dnia 17 marca okoo godziny 10 z rana zacz si zbiera tum
udu okoo aresztów, w których trzymani byli polityczni winiowie ').

Niektórzy obywatele, pragnc zapobiedz wzburzeniu umysów, udali si

o godz. 11 z rana do komisarza nadwornego z przedstawieniem potrzeby

wypuszczenia na wolno winiów politycznych. Na przemow Adama
hr. Potockiego, hr. Deym z pocztku odpowiedzia gronie, tómaczc si,

e do tego wadzy nie ma, lecz na przedstawienie, e lud gotów jest gwa-
tem winiów uwolni, zezwoli na porozumienie si z jeneraem hr. Ca-

stiglione i przewodniczcym komisyi ledczej radc Sontagiem. Za przy-

byciem tyche zgodzono si na uwolnienie tymczasowe winiów polity-

cznych za porczeniem obywateli, dopóki decyzya z Wiednia nie nadejdzie.

Wyniesiono w tryumfie wini politycznych przeszo od dwóch lat w are-

sztach trzymanych w liczbie okoo stu. Koncesya ta ze strony wadz au-

stryackich wywoaa ogóln rado w miecie. piewy i tumne zebrania

ludu przy illuminacyi trway do pónocy. Nastpnie delegacya obywatel-

ska, opierajc si na patencie cesarskim, prosia hr. Deyma o zaprowa-

dzenie gwardyi narodowej. Hr. Deym, przeraony zmianami jakie w tak

krótkim czasie zaszy w Wiedniu i Krakowie, niezdecydowany, co ma da-

lej przedsiwzii oddawszy w dniu 28 marca zastpstwo swego urzdu

starocie bar. Kriegowi, wyjecha nagle z Krakowa. Wreszcie dnia 31

marca ukaza si tymczasowy statut gwardyi narodowej, na podstawie

którego zajto si zaraz jej formowaniem. Tymczasem w Galicyi rozpo-

czy si zawizyw^a komitety obywatelskie jako organa ycze mieszka-

ców i dla poredniczenia z rzdem. W Krakowie zgromadzio si pod

Krzysztoforam i dnia 29 marca wiele osób, gównie modziey, które wy-

bray tego rodzaju komitet, a dnia nastpnego ukazaa si proklamacya

komitetu, zawiadamiajca publiczno o jego zawizaniu. Proklamacya ta

spowodowaa bar. Kriega do udania si na posiedzenie komitetu z owiad-

czeniem, e nie moe zezwoli na zbieranie si komitetu, dopóki zezwo-

lenie z Wiednia nie nadejdzie. Zgodzono si, aby wybranych trzech oby-

wateli stanowio tymczasem organ ycze obywatelskich. W nastpnych

dniach witano z radosnymi okrzykami amnestyonowanych politycznych

wini, którzy z Szpilbergu lub Kufsteinu wracali do Galicyi i emigrantów.

Gdy rzd rozwiza komitet, „a lud uznawa potrzeb przywrócenia go",

zebrao si w dniu 3 kwietnia w amfiteatrze nowodworskim liczne zgro-

madzenie. Na wniosek Zienkowicza uchwalono wysa deputacy do bar.

Kriega, popart szeregami zgromadzonych osób. Bar. Krieg, wysuchaw-

szy dania, zezwoli na zbieranie si komitetu w dotychczasowym ska-

') Józef Gollenhofer: Rewoliicya krakowska 1848 roku. Bibl. krak. T.38. — Kro-

nika 40 dni Krakowa przez X. X. (Majeianowskiego), Kraków, 1848.
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dzie, ale tylko w granicach objtych proklamacy z dnia 29 marca. Z okrzy-

kami radosnymi udao si w szeregach cale zgromadzenie pod Krzyszto-

fory, gdzie si zaraz dawniejszy komitet ukonstytuowah Ale zaraz naza-

jutrz komitet obywatelski przybra w proklamacyi nazw „komitetu naro-

dowego", a pomidzy wymienionymi czonkami obejmowa jego skad na-

zwiska niektórych osób z emigracyi. Bar. Krieg obwieszczeniem z dnia 5

kwietnia uzna rad za nielegaln.

Powyszy komitet zajmowa si opatrzeniem i rozkwaterowaniem

u wacicieli domów emigrantów, których do tysica si zebrao, nast-

pnie celem uzbierania funduszu na uzbrojenie gwardyi narodowej zarz-

dzi datek, równajcy si pótora razy wzitemu podatkowi klasowo-oso-

bistemu. Wkrótce komitet podzieli si na wydziay, a midzy tymi utwo-

rzono i wydzia wojny. Zarzdzenia te spowodoway komisy nadworn
do wydania 21 kwietnia zakazu werbowania. Zaczto ciga wiksze siy

wojskowe do Krakowa. Z powodu nadchodzcych wit Wielkanocy, mie-

szkacy Krakowa zamierzyli uczci emigracy wiconem. Ze ska-

dek pieninych i ofiar w naturze odbyo si to wicone w pierwsze

wito 23 kwietnia w poudnie w sali redutowej w gmachu teatralnym,

na którem z tysic osób byo obecnych. Zaproszono na nie bar. Kriega

i jeneraa Castiglione wraz z sztabem. Z tych tylko pierwszy przyby.

W dniu 25 kwietnia odbyo si ku uczczeniu imienin cesarza Ferdy-

nanda na plantacyach pod zamkiem naboestwo wojskowe. Czonkowie
komitetu i sztab gwardyi narodowej byli na niem obecni. W dniu tym ge-

nera Castiglione dawa obiad, na który i kilku obywateli do gwardyi na-

rodowej nalecych zaprosi. Ci jednak w obiedzie udziau nie wzili z po-

wodu, e jenera w dniu poprzednim na rzeczone wyej wicone nie

przyby.

Do silniejszego wzburzenia umysów w miecie przyczynio si za-

trzymanie 53 emigrantów na granicy w Mysowicach. Na wiadomo o tem

zebray si tumy ludu przed mieszkaniem bar. Kriega, do którego udaa
si delegacya komitetu z prob o wydanie polecenia, aby przybyych emi-

grantów z Mysowic do Krakowa przepuszczono. Dugo si temu Krieg

wród wzmagajcych si wrzasków sprzeciwia, a zniecierpliwiony i roz-

namitniony tum wpad do mieszkania Kriega, domagajc si gwatownie

odwoania zakazu zatrzymania na granicy emigrantów, a zarazem nakazu

wydania broni dla gwardyi narodowej. Napomnienia obecnych obywateli

i zasonienie bar. Kriega wasnymi osobami nie uspokoiy burzycieli.

Tum porwa z sob bar. Kriega, chcc go prowadzi na zamek. Doszed-

szy do rynku, czonkowie komitetu wzili Kriega w obron i zaprowadzili

go pod Krzysztofory. Po dugiem opieraniu si w komitecie, Krieg zezwo-

li na wysanie do Mysowic pocigu dla sprowadzenia emigrantów. Gdy
si to dzieje, wojsko skonsygnowane zajo rynek, a wysany do komitetu

genera Ulrichstahl, wszedszy do sali zapyta si Kriega czy jest wiziony ?

Na dan odpowied, e wbrew swej woli zosta tu wprowadzony, dali mu



460

czonkowie komitetu pozna, e go wcale nie zatrzymuj i odejcia nie

broni, ale zwracaj jego uwag na rozgorczkowany tum na rynku.

Krieg zgodzi si na pozostanie w komitecie, a rozwaniejsi obywatele

skonili zgromadzonych przed Krzysztoforami ludzi, aby si rozeszli, wtedy

obecni czonkowie gwardyi narodowej zrobili szpaler, a bar. Krieg oto-

czony przez obywateli opuci Krzysztofory i oddany zosta jeneraowi

komenderujcemu, z którym pod zason wojska uda si na zamek.

Zdaje si e dzie nastpny 26 kwietnia by przeznaczony na roz-

wizanie w Krakowie i caej Galicyi komitetów narodowych, rozbrojenie

gwardyi i wydalenie emigracyi, tego samego dnia bowiem wadze woj-

skowe w Krakowie, Lwowie, Bochni, Tarnowie i innych miastach dziaa-

nia swe rozpoczy. W Krakowie w czasie, gdy modzie i emigracya

okoo godziny trzeciej po poudniu udaa si na bonia na musztr,

urzdnik policyjny uda si z pomoc wojskow do pewnego kowala pod

Stradomiem, dla zabrania kos i pik tam przygotowanych. Obecni w tem

miejscu nie chcieli ich wyda, lud zacz si gromadzi, przyszo do star-

cia z wojskiem, które zaczo strzela. Tum rozbieg si po miecie wo-

ajc: „naszych morduj". W tem trzechkrotny wystrza z armat na zamku

da haso do zebrania si wojska i rozpoczcia ataku. Emigranci zaczli

stawia w ulicach barykady. Adam hr. Potocki, któremu Piotr Moszyski

po wypadkach 25 kwietnia odda komend, wyda rozkaz rozebrania ba-

rykad. Zgromadzona gwardya staa wanie w rynku od strony paacu

Potockich, gdy si rozpoczy ruchy wojska od strony kocioa w. Woj-

ciecha ku ulicy Floryaskiej. hir. Potocki uda si do rekognoskujcego

pooenie jeneraa Castiglione z prob o wstrzymanie kroków nieprzyja-

cielskich na par godzin, potrzebnych do rozebrania barykad i uspokoje-

nia tumu, przedstawiajc, e gwardya narodowa nie jest zgromadzona

w celach nieprzyjacielskich, ale dla przywrócenia porzdku. Jenera od-

mówi daniu Potockiego i zacz wojsku wydawa rozkazy. Jenera

Chopicki, który przypadkiem znajdowa si wtedy pod paacem Potoc-

kich, widzc ruchy wojska austryackiego, ostrzeg zgromadzon gwardy,

aby si niezwocznie usuna, bo wojsko strzela zamierza. Zaledwie prze-

raeni obywatele stanowisko opuszcza zaczli, rozlegy si wystrzay woj-

ska, jedne ku paacowi Potockich, drugie ku barykadom od strony ulicy

Floryaskiej. Z niektórych barykad równie odpowiedziano wystrzaami,

poczem wojsko rozpoczo bezadny ruch ku zamkowi ulic Grodzk.

Z niektórych okien zaczto strzela do wojska i jeden strza rani w gow
jeneraa Castiglione, co go spowodowao do oddania dowództwa jenera-

majorowi bar. Moltkemu. W niektórych miejscach dopucio si wojsko

haniebnych rabunków i morderstw niewinnych, bezbronnych i dzieci. Za

przybyciem wojska na zamek rozpoczo si bombardowanie miasta bez

adnego porzedniego ostrzeenia. Blizko przez dwie godziny ostrzeliwano

miasto granatami i rakietami. Wród tego Adam hr. Potocki, Stanisaw

ksi Jabonowski i przybyy z emigracyi jenera Wysocki z naraeniem
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swych osób udali si do jeneraa bar. Moitkego na zamelc iai<o parlamen-

tarze miasta z prob o przestanie bombardowania. Po dugiem parlamen-

towaniu jenera zada zawarcia imieniem miasta kapitulacyi na pimie,

któr dla ocalenia miasta parlamentarze podpisali. Warunkami tej kapitu-

lacyi byy: wydalenie w 24 godzinach emigrantów przy porczeniu im wol-

noci przejcia do granicy, rozwizanie rady narodowej, reorganizacya

gwardyi na podstawie patentu z 15 marca 1848, rozebranie barykad do

godziny 8 zrana dnia 27 kwietnia, wynagrodzenie przez mieszkaców szkód

skarbowi, wojsku, lub urzdnikom zrzdzonych, za regresem do winnych,

nakoniec wydanie broni. Ofiary wypadków z dnia 26 kwietnia pochowano
29 t. m. Po odprawieniu naboestwa w kociele P. Maryi, wyniesiono

na barkach siedmnacie trumien osób rónych stanów, nawet kobiet przy

niezliczonym tumie ludu, w najwikszym porzdku na miejsce wiecznego

spoczynku.

Wszdzie, gdzie orszak pogrzebowy przechodzi, cofnito posterunki

wojskowe. Wadz wojskow i cywiln obj jenera Moltke, a po nim

Schlick. Wydano surowe przepisy policyjne, zakazano zgromadze, tum-
nych petycyi, illuminacyj, przemawiania z okien, zaprowadzono surowe

przepisy meldunkowe, tworzenie gwardyi odroczono a do uspokojenia

si miasta. Komitet narodowy wyniós si do Wrocawia w zudnych na-

dziejach znalezienia pomocy Europy.

W jesieni zabysa na chwil nadzieja lepszej przyszoci, gdy miano-

wany gubernatorem Wacaw Zaleski z upowanienia cesarskiego wprowa-
dzi rad miasta z wolnych wyborów, z jzykiem polskim w urzdowaniu,

której pierwszym prezesem zosta Józef Krzyanowski, wadz wykonaw-
cz w miejsce cyrkuu zostaa rada administracyjna pod przewodnictwem

Piotra Michaowskiego, lecz wkrótce reakcya biurokratyczno-absolutna za-

cza bra gór w caem pastwie austryackiem.

Dnia 2 grudnia 1848 zrzek si cesarz Ferdynand tronu, a nastpi
mody Franciszek Józef, który w manifecie zapowiedzia „potrzeb prze-

ksztacenia monarchii na zasadach prawdziwej wolnoci, zrównania praw

ludów i obywateli, wspóudziau reprezentacyi ludu w ustawodawstwie".

Pierwszym przykrym dla Krakowian skutkiem tej równoci byo wprowa-
dzenie poboru do wojska, nieznanego od lat trzydziestu w Krakowie.

W styczniu 1849 odwoano Zaleskiego (który wkrótce ycie zakoczy).
Dnia 15 marca 1849 ogoszono now konstytucy nadan przez cesarza

w dniu 4 marca, która nie zadowalaa wygórowanych nadziei i nie zostaa

zreszt w ycie wprowadzon.
W maju 1849 r. rozpocz si pochód czci posikowego wojska

rosyjskiego do Wgier, okoo trzydziestu tysicy onierza przez Kraków.

Z kocem maja cesarz Mikoaj przyby do Krakowa i odprawi przegld

wojska na Boniach. Zwycienie rewolucyi wgierskiej przyczynio si do

wzmocnienia rzdu.
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Stan materyalny mieszkaców pogorszy si znacznie od r. 1846, gdy

przez posunicie granicy celnej straci Kraków znaczny obszar zbytu do

Królestwa, gdy zaprowadzono uciliwe kwaterunki, dostawy, podwy-
szono podatki, zaprowadzono monopole i akcyz. Nowy cios spad w dniu

18 lipca 1850 r. w postaci poaru, który zniszczy czwartcz ródmiecia,

doprowadzi do ruiny setki ludnoci. Wszcz si ogie w poudnie w dol-

nycti mynacti i wnet pocionl dziewi ssiednich domów '). Wiatr po-

niós gownie ku ulicy Gobiej, pociodu ognia z jednego dachu na drugi

nie mogli wstrzyma przybiegli licznie ratujcy, ni pomoc wojska. Wkrótce

obj ogie ulic Wiln, z niej przeniós si na paac Wielopolskich (dzi

Magistrat), szko techniczn, paac biskupi, kocioy Franciszkanów i Do-

minikanów, ulic Brack, Stolarsk, Grodzk, jatki rzenicze i poudniow
cz rynku. Trzask palcych si belek, sufitów i sklepie, krzyki ratuj-

cych, rannych, zrozpaczonych, grad gorejcych iskier, kby czarnego

dymu, bezsilno wobec ogromu ognia przeraziy wszystkich. Zrezygno-

wawszy z gaszenia, rzucono si ku obronie przed rozszerzeniem poaru.

Z trudem ocalono Bibliotek Jagiellosk, do czego przyczyni si jej dach

dachówkowy i wytrwao bronicych studentów. Na 150 palcych si do-

mów pracowao tylko 3 sikawki i konewki rcznie i wozami dorywczo

dostarczane. Na plantach rozoyy si licznie na noc nieszczliwe rodziny

pogorzelców obok resztek uratowanych po trochu sprztów. W nocy od-

ywi si miejscami poar. Cay nastpny dzie zalewano zgliszcza i od-

radzajce si tu i tam pomienie. Trzeciego dnia mona byo dopiero po-

myle o pomocy dla pogorzelców. Rzd zakupi dla nich 1200 bochen-

ków chleba, zawiza si „komitet pogorzeli" pod prezydency hr. Zofii

Potockiej-), który wydal odezw do wszystkich krajów z prob o po-

moc. W pierwszych dniach zebrano na miejscu okoo 15.000 zip. Ogie
ody znowu w kilku kamienicach Rynku i ulicy Wilnej, pochon oca-

lay dotd wielki dom w ulicy Stolarskiej. Przybyy na pomoc sikawki

z okolicy, nawet z Miechowa i Michaowic, wojsko i ydzi pomagali ener-

gicznie mieszkacom i cay tydzie pracowano jeszcze nad stumieniem

co raz na nowo wybuchajcych to tu, to tam pomieni. Cesarz nadesa

30.000 zr. dla pogorzelców, zaczto rozdziela wsparcia od 5 do 250 zr.

pod nadzorem wadz. Skadki w samem miecie przekroczyy 100.000 zp.,

zebrano sporo i za granic na odezw komitetu — ale te mogy pomódz

tylko chwilowym potrzebom pogorzelców, dopiero „poyczki ogniowe"

hipoteczne, udzielane na ratalne spaty przez rzd, dopomogy uboszym

do odbudowania.

Poar ten pochon wprawdzie duo mienia, ale wiksz krzywd

wyrzdzi przez zniszczenie mnóstwa zabytków i pamitek. Nie mówic

') Historya poaru miasta Krakowa iX. Wal. Kalinki , Kraków 1850.

) Zarzd miasta uchwali wybi medal na cze hr. Potockiej w dowód wdzi-

cznoci za jej prac nad uleniem skutków pogorzeli. Uchwa t wykonano dopiero

w r. 1868.
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o zrujnowaniu pryv\atnych domów, w któr\'ch potem prz\' reperacyi wy-

rzucono rzebione portale, wgary, kominki, sklepienia, bezporednio zni-

szczy wiele dzie sztuki i pamitek : w paacu biskupim spono mimo
odwanego ratunku ksiy wiele obrazów, zniszczay freski cienne i cz
urzdzenia — w paacu Wielopolskich cae urzdzenie, obrazy liistoryczne

i portrety — w kociele Dominikaskim liczne obrazy Dolabelli, w wiel-

kim otarzu obraz w. Trójcy Rossiego, wspaniae rzebione stalle, go-

beliny i portrety, biblioteka klasztorna — dzi gimnazyum w. Jacka —
z 16.000 ksiek i mnóstwem rkopisów, dyplomatów. Podobnie u Fran-

ciszkanów spony dwa interesujce obrazy Dolabelli, podobno najwi-

ksze w Polsce „Sd ostateczny" i „Bóg rozgniewany na grzeszników",

mierzce po 22 okcie wysokoci a 12 szerokoci, stalle, organy o 12

mieciach i biblioteka z 10.000 tomów zoona wraz z rkopisami.

Z prywatnycli zbiorów zgorzay: biblioteka prof. Trojanowskiego,

hr. Morsztyna, hr. Ostrowskiego, Sawiczewskiego, Radwaskiego, zbiór

obrazów Skotnickiej, Stachowicza, Friedleina, ryciny hr. Morsztyna, Q-
siorowskiego i inne.

Przy odbudowaniu sprostowano lini regulacyjn placu WVV. wi-
tych i ulicy Grodzkiej. Restauracye kocioów Dominikaskiego i Franci-

szkaskiego byy pierwszemi szkoami poznania architektury, oraz zajcia

si archeologi i konserwacy dawnych zabytków. Paac biskupi sta ru-

in blizko lat 30, nim zosta odrestaurowany.

W r. 1851 odwiedzi Kraków cesarz Franciszek Józef i przyjty zo-

sta stosunkowo przychylnie ze wzgldu na pomoc, jakiej udzieli pogo-

rzatemu miastu przed rokiem. W sobot 1 1 padziernika midzy godzin
3 a 4 po poudniu oznajmi huk dzia zblienie si do Podgórza ekwi-

pay cesarskich. W bramie tryumfalnej przy mocie podgórskim dosiad

cesarz konia i przejechawszy ze wit przez Stradom kolo ki w. Seba-

styana wród tumów ludnoci i reprezentantów rónych zakadów, uda
si ku bramie Floryaskiej, w której prezes rady miasta Ignacy Paprocki

przemówi do cesarza i poda mu klucze miasta. Po odpowiedzi pojecha

cesarz dalej wród wiwatów zgromadzonego wszdzie ludu i zatrzyma si

przed kocioem P. .\'laryi, do którego wprowadzi go administrator dye-

cezyi ks. Gladyszewicz, na czele duchowiestwa. Wyszedszy z kocioa
jecha rynkiem przez szpaler zoony z modziey szkolnej z jednej, a woj-

ska z drugiej strony i stan w paacu Spiskim. Cesarz zwiedza wszystkie

waniejsze zakady krakowskie. Szef kraju hr. Gouchowski przedstawia

cesarzowi wadze miejscowe. Profesorowie uniwersytetu wystpili w to-

gach, co dao powód do nieporozumienia midzy dawniejszymi profeso-

rami krakowskimi, a przybyymi po zajciu Krakowa przez Austry. (Kie-

dy bowiem cesarz mia przyby do Galicyi, jeszcze w miesicu lipcu i kiedy

nakazano wszystkim wadzom, aby cesarza witay w uniformach, uniwer-

sytet zapyta si ministra owiecenia hr. Thuna, czy moe przyj cesarza

w togach, których dawniej profesorowie przy uroczystociach uywali.
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Na to przysza odpowied zezwalajca. Nowi profesorowie uwaali ten krok

za niech profesorów dawniejszych do przywdziania mundurów austry-

ackich. To te wkrótce po wyjedzie cesarza nakazano zmieni togi na

mundury). Dwa dni bawif cesarz w Krakowie, skd zwiedzi saliny wielic-

kie. Odwiedzi take strzelnic krakowsk i teatr polski (niemieckiego je-

szcze nie byo), gdzie uroczycie by witany.

Z dniem 1 listopada 1851 usta w Ksistwie krakowskiem pobór

wszystkich dawniejszych podatków, jak podymnego, podatku ofiary i oso-

bisto-klasowego. W miejsce ich, po przeprowadzeniu pomiaru katastral-

nego, zaprowadzono podatek gruntowy, czynszowy, klasowy, dochodowy

i zarobkowy, które byy nierównie wysze od dawniej paconych.

Patentem z dnia 31 grudnia 1851 zniesiono niewprowadzon nigdy

w ycie konstytucy z dnia 4 marca 1849. Odtd coraz wicej cofano

koncesye narodowe nadane w r. 1848. Odbio si to przedewszystkiem na

urzdnikach i jzyku polskim. Ju od polowy r. 1852 jzyk niemiecki za-

stpi polski w korespondencyach z wadzami krajowemi oraz w sdo-

wnictwie i komisyi gubernialnej w Krakowie. W uniwersytecie krakowskim

zaczto zwolna przywraca jzyk niemiecki. Po przywróceniu za staraniem

gubernatora Zaleskiego jzyka polskiego, utworzono dwie nowe katedry,

mianowicie prawa polskiego i geografii powszechnej. Na pierwsz powo-

ano Dra Antoniego Zygmunta Helcia, na drug poet Wincentego Pola.

Nadto wakujce katedry filologii staroytnej i prawa rzymskiego obsa-

dzono powoanymi z Poznaskiego profesorami Dr. Maeckim i Dr. Zie-

lonackim. Tych czterech profesorów ze szkod uniwersytetu oddalono

w dzie nowego roku, rozwizano senat akademicki i zanominowano

wprost dziekanów. Z dniem 1 lipca 1853 rozwizano utworzon rad ad-

ministracyjn i rad miejsk, a w ich miejsce zaprowadzono urzd cyrku-

larny i magistrat. Starost cyrkularnym zosta mianowany sekretarz gu-

bernialny, przydzielony do komisyi gubernialnej Wukasowicz, a naczelni-

kiem magistratu starosta grodzki we Lwowie Tobiaszek, po nim Seidler.

We wszystkich biurach przywrócono jzyk niemiecki w miejsce polskiego.

W r. 1855 uchylono kodeks cywilny francuski oraz instytucye urz-

dników stanu cywilnego, sdów pokoju i rad familijnych, które od r. 1809

kraj sobie przyswoi, a które byy nierównie lepsze od instytucyj, jakiemi

go teraz obdarzono.

W r. 1856 uznano Kraków za fortec i zaczto otacza fortami, mury

zamkowe od samego dou bd oboono now ceg, bd z kamienia

i cegy na nowo w gór wyprowadzono, zakoczajc u góry zbami,

u dou w miejscu dawnych ziemnych i opalisadowanych redut zbudowano

okrge bastyony, porobiono nowe studnie, aby ta cytadela, majca trzy-

ma mieszkaców w karbach, wytrzyma moga oblenie ! Wewntrz mu-

rów poburzono stare domy kanonicze i zbudowano szpitale, stajnie i war-

sztaty artyleryjskie. Kopiec Kociuszki otoczono fortyfikacyami.
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System absolutyzmu rzdowego nie mia si ju dugo utrzyma,

gdy niezadowolenie ludów skadajcych pastwo austryaclcie zwaszcza

Wgrów, Czeciów, Woctiów i Polaków odejmowao mu si, konieczn

wobec rozwijajcych) si stosunków w sprawach niemieckich i woskich,

budzio powtpiewanie w kredyt publiczny pastwa, mogcego kadej

chwih' by wstrznitem wewntrznymi niepokojami. Na czoo rzdu po-

woany zosta hr. Agenor Gouchowski, który wyjedna ogoszenie t. zw.

„patentu padziernikowego" w r. 1860, w którym monarcha przyrzeka

rzdzi jedynie ze wspóudziaem reprezentacyi ludowej w Radzie pastwa
i w sejmach pojedynczych krajów. Na odgos tego patentu wyjechali dnia

9 listopada profesorowie uniwersytetu do Wiednia w celu przedoenia

da o wprowadzenie jzyka wykadowego polskiego. W deputacyi wzili

udzia Bartynowski, Dietl, Fierich, Majer, WeigI i Stroski i zyskali w za-

sadzie zgod rzdu na zaprowadzenie jzyka polskiego nie tylko na wszech-

nicy ale i w szkoach rednich, do czasu tylko miao pozosta kilka ka-

tedr niemieckich '). W dni kilkanacie (27 grudnia) osoby powoane z miesz-

czastwa, po zniesieniu rady miejskiej, do sprawowania obowizków repre-

zentacyi, a tworzce t. zw. wydzia miejski przy magistracie, zoyy na rce
burmistrza Seidlera danie o swe uwolnienie, wychodzc z zasady kon-

stytucyjnej, i nie mog reprezentowa interesów mieszkaców, nie posia-

dajc mandatów z wyborów; kiedy dyplom padziernikowy przyrzeka roz-

wój swobód na podstawie praw historycznych, ta cz obywateli przez

swój krok da wprowadzenia sowa w czyn.

Zapowiedziany w padziernikowym patencie ustrój federacyjno-auto-

nomiczny, ustpstwa poczynione przez Oouchowskiego Wgrom, nie po-

dobay si centralistycznym sferom Wiednia, zapewne i wpywy Rosy!

i Prus — których wadcy odbyli 21 padziernika zjazd z cesarzem Fran-

ciszkiem Józefem w Warszawie — przyczyniy si, e centralistyczny prd
wzi gór i dnia 13 grudnia otrzyma Gouchowski dymisy, a miejsce

jego zaj Schmerling, którego dzieem by patent lutowy, dajcy na pa-

pierze konstytucy, tworzcy wspóln rad pastwa w Wiedniu dla kra-

jów austryackich i wgierskich. Parlamentu tego nie obesay niektóre

kraje, protestowali przeciw niemu Wgrzy, Wosi, Kroaci itd.

Równoczenie z patentem lutowym 1861 ogoszono statuty krajowe

dla krajów skadajcych niewgiersk cz monarchii, nadajce im pewn
autonomi. W r. 1862 przysza do skutku pastwowa ustawa gminna „ra-

mowa" t. j. ogólnikowa, zostawiajca sejmom prawo uchwalenia ustaw

szczególnych"). Niemiecka biurokracya dzierca ster rzdu w Galicyi wa-
daa jednak dalej absolutnie, stosujc najsurowiej rozmaite ustawy z cza-

sów przedkonstytucyjnych, z dawn tendency germanizacyi, co w obec

nowo obudzonych nadziei ycia konstytucyjnego i rozwoju narodowego

') Zygmunt Kolumna: Ostatnie dwadziecia lat Krakowa. Kraków, 1882.

^) Oswald Balzer: Historya ustroju Austryi. Lwów, 1908.

K. BkowsUl. Dzieje Krakowa 30
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w gorczkowej epoce poprzedzajcej powstanie 1863 r. razio i do kon-

fliktów z wadz prowokowao.
Na wie o strzelaniu do ludu warszawskiego wstrzso si miasto.

Przybrano aob, zaczto piewa pieni narodowe i przywdziewa strój

narodowy.

Pomimo nadania konstytucyi policya patrzya na to krzywem okiem

i zdarzao si, e za konfederatk lub czamark przesiedzia niejeden naj-

spokojniejszy obywatel par dni w areszcie policyjnym. Naboestwa za

ofiary rzezi warszawskiej, a póniej za polegyci w powstaniu, wyday si

rzdowi niebezpieczn demonstracy. Sdy wytaczay procesy o piewanie

pieni narodowo-kocielnych a policya aresztowaa po kilkadziesit osób

dziennie.

W 1862 r. dnia 24 kwietnia strzela patrol na ulicy Mikoajskiej,

przyczem raniono obywatelowi Ignacowi Dudkiewiczowi syna; powodem
tego byo proste zbiegowisko, tum towarzyszy ajentowi, gdy ten cign
za sob na policy jakiego modego czowieka. Tak samo 4 lipca 1863

strzelano do tumu bez najmniejszego powodu na Maym rynku podczas

rewizyi w domu Obrbskiego. Raniono wtedy kilka osób.

Z pocztku powstania patrzy rzd przez palce na wychodzenie mo-
dziey z Krakowa do powstania, na zbieranie skadek i wysyki amunicyi.

W czasie chwilowego powodzenia Langiewicza granica od Królestwa pra-

wie istnie pr'zestaa, jedono prawie otwarcie do obozu powstaców.

Niedugo jednak nastpi zwrot rzdu w tej polityce. Zakazano posiada-

nia broni, zarzdzono masowe za ni rewizye, napeniono areszta obwi-

nionymi, wreszcie ogoszono dnia 29 lutego 1864 stan oblenia i zapro-

wadzono sdy wojenne. Kraków okry si aob po polegych (zv>'la-

szcza pod Miechowem) i po wzitych do niewoli. Dnia 7 lipca 1864 przy

robieniu nabojów dla powstaców w domu p. Kronesowej (dzi l.orj. 11)

przy ul. Szewskiej nastpi wybuch prochu, wskutek którego postraday

ycie trzy panny Janowskie i jaki mody mczyzna, zajci sporzdzaniem

nabojów, oraz dwuletnia dziecina artysty dramatycznego Królikowskiego.

Kraków cay towarzyszy smutnemu obchodowi pogrzebowemu.

Grono obywateli ze skadu wydziau miejskiego zajmowao si wy-

pracowaniem projektu statutu miejskiego dla sejmu. Tymczasem rozwój

stosunków politycznych przekona sfery rzdzce, e bezsilnoci pastwa

szarpanego niezadowoleniem ludów moe pooy kres jedynie rzeczywi-

sty nawrót do zasad konstytucyjnych i zadouczynienie potrzebom ludów,

rozpocz si wic zwolna odwrót od zamiarów germanizacyjnych i abso-

lutystycznych. Rzd zareklamowa od Rosyi poddanych austryackich wzi-

tych do niewoli i w r. 1865 zaczli wygnacy powraca z Syberyi. Na-

miestnikiem Galicyi zamianowa cesarz Agenora hr. Gouchowskiego, co

kraj przyj z uradowaniem. Wjazd jego do Krakowa by prawdziwym

wjazdem tryumfalnym. I rzeczywicie kilkoletnie rzdy tego namiestnika

przekonay ludno o szczerych zamiarach korony dla kraju, bo najwy-
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szy urzdnik prowincyi robi co tylko mógh a przedewszystkiem energi-

cznie wprowadzi do urzdów i szkó jzyk krajowy, pozby si urzdni-

ków Czechów i Niemców, wprowadzi Polaków, co byo niezbdnem dla

wprowadzenia bezstronnoci w urzdowaniu i wypdzenia wrogich zamia-

rów z góry.

Obywatele krakowscy wchodzcy w skad wydziau miejskiego, do-

pominajcy si od r. 1861 o wprowadzenie przyrzeczonego samorzdu,
przygotowali dla niego siedzib, spowodowawszy zarzd miasta do zaku-

pna w r. 1864 paacu niegdy Wielopolskich za 130.000 koron, a wresz-

cie 20 lutego 1866 uchwali sejm statut dla Krakowa. Pitego maja nade-

sao go tutaj namiestnictwo, a we wrzeniu tego samego roku 2.027 wy-

borców wybrao 60 radców, którzy na dniu 14 wrzenia jednogonie

ofcrali prof. Dra Józefa Dietla prezydentem, wiceprezydentami Helcia

i Strzeleckiego.

Waciwe ycie konstytucyjne ugruntowao si jednak dopiero w na-

stpnym roku, gdy rada pastwa uchwalia a cesarz sankcyonowa ustawy

zasadnicze z dnia 21 grudnia 1867, bdce dotd podstaw ustroju pa-
stwa austryackiego. Dla Polaków najwaniejszem z caej konstytucyi jest

postanowienie: „Wszystkie ludy s równouprawnione i kady szczep ludu

ma nienaruszalne prawo do obrony i pielgnowania swej narodowoci

i mowy". „Pastwo uznaje równouprawnienie wszystkich jzyków krajo-

wych w szkole, urzdzie i w publicznem yciu" (art. 19). W statucie miej-

skim zapewniono take urzdowy jzyk polski.

Godno prezydenta piastowali po kolei : Józef Dietl, dr. medycyny,

profesor uniwersytetu (1866—1874), Mikoaj Zyblikiewicz, dr. praw, adwo-

kat (1874-1881), Ferdynand Weigel, dr. praw, adwokat (1881-1884), Fe-

liks Szlachtowski, dr. praw, adwokat (1884— 1893), Józef Friedlein, ksigarz

(1893—1904), od r. 1904 Juliusz Leo, dr. praw, profesor uniwersytetu.

30*

-^J ^



ROZDZIA XIX.

Stan miasta w r. 1866 — porównanie budetów z r. 1866 i 1910 — wzrost majtku
i dugów — stosunek gminy do pastwa i kraju — inwestycye rzdowe — roz\vój

kredytu publicznego i prywatnego — wpyw postpu technicznego na rozwój i zmiany

—

wymogi kulturalne, stowarzyszenia — pierwsze czynnoci samorzdne ~ kronika wa-

niejszych zdarze — przedsibiorstwa miejskie — wzrost ruchu budowlanego — po-

droenie gruntu — wzrost ludnoci — konieczno rozszerzenia miasta — nabycie

gruntów pofortyfikacyjnych — konieczno rozszerzenia administracyi miejskiej na

gminy ssiednie — przyczenie tyche gmin — zadania najbliszej przyszoci — za-

koczenie.

•

adna epoka przeszoci Krakowa nie rónia si tak raco od po-

przedniej epoki i od wszystkich poprzednich epok, jak okres wspó-
czesny od r. 1867 datujcy. Z dat t zmieniy si nie tylko podstawy

ustroju miasta ale i ustroju caego pastwa, którego losy Kraków po-

dziela, zmieniy si warunki bytu ekonomicznego i umysowego, a nie-

dugo nastpi wszechwiatowy rozwój wynalazczy, przysparzajcy pier-

wej nieznane techniczne rodki zaspokojenia rozmaitych potrzeb, oraz roz-

wój komunikacyjny zbliajcy umysowo i fizycznie odlege miejscowoci,

wprowadzajcy kosmopolityczne zblienia, przykady, naladownictwa.

Epoka ta zastaa Kraków jako miasto prowincyonalne, bez wikszego

handlu i przemysu, rónice si od dalszych miast prowincyonalnych

tylko posiadaniem uniwersytetu i niedo wówczas cenionych zabytków

przeszoci. Miasto ograniczao si do ródmiecia i Kazimierza, mao-
miasteczkowego Kleparza i Piasku, z ogrodami i dworkami dokoa —
miasto de facto koczyo si na plantach, poza któremi nie daleko koy-

say si lany zboa za ulic Lubicz i Warszawsk, za kocioem w. Pio-

tra bagnista ka w. Sebastyana, od zachodu ogrody i domy, puste, ka-

uami byszczce Bonia, na które prócz studentów latem, nikt si nie

zapuszcza.

Po roku 1846 terytoryum miasta zmieniao si kilka razy z powodu

zmian organizacyjnych, ostatecznie a do r. 1867 odróniano miasto wa-
ciwe i okrg wiejski w okolicy, podlegy Magistratowi '). Dopiero w r. 1867

') Dokadne szczegóy organizacyjnych zmian Krakowa w XiX w. podane

w Rudolfa Sikorskiego: Kraków w r 1900, oraz jego podzia admin., Kraków, 1904
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zorganizowano ten okrg wiejski w odrbne gminy samoistne na zasadzie

ustawy gminnej z r. 1866, a Kraków w obrbie rogatek pozosta wlaci-

wem miastem rzdzcem si statutem miejskim, powstao wic miasto ci-

nite dokoa drobnymi organizmami gminnymi, nie posiadajcymi si ani

podatkowych, ani inteligencyi, a wic niezdolnymi do speniania swych zada.

Tu za ostatnimi domami ulic dokorkzono w r. 1866 piercienia wa-

lów fortecznych, który sta si z czasem przyczyn niesychanego wzrostu

cen gruntów, a w nastpstwie czynszów w obrbie miasta, gdy ulice nie

mogy si przedua i z koniecznoci zabudowywano ogródki i dzie-

dzice, przynoszc tern dalsz szkod: gsto zabudowania i zaludnienia,

a tem samem gorsze warunki zdrowia. Postp sztuki artyleryjskiej ju da-

wno zezwala na oddalenie tych waów fortecznych od miasta, atoli biu-

rokratyczny zarzd wojskowy zgodzi si dopiero w r. 1906 na zniesienie

dawnych waów, sprzedajc miastu te grunta, i na przesunicie rejonu for-

tyfikacyjnego, przez co zwolniono 1,985.200 sni kw. przestrzeni od re-

wersów demolacyjnych. Wprawdzie pozwoli to teraz rozszerzy si mia-

stu, ale szkoda zrzdzona powetowa si nie da, tem bardziej, e nowy

rejon fortyfikacyjny znowu zakrelono za blizko, i znowu cz gruntów

na kracu rozszerzonego Krakowa oboon zostaa wojskowym zakazem

zabudowania. Zyskano wprawdzie znaczny obszar do zabudowania przed

tym rejonem, jednak w razie pomylnego rozwoju miasta znowu duszcy

piercie forteczny. jeeli wczeniej nie zostanie usunity, spowoduje te

same skutki, t. j. gste zabudowanie i podroenie ziemi.

Majtek miejski odziedziczony po przodkach, zeszczupla w toku wo-

jen i zmian politycznych poprzednio opisanych. W budecie z r. 1867 oce-

niono go na 1,028.842 kor. a obejmowa gównie Bonia, planty, jatki,

rzeni, domki rogatkowe i par realnoci. To by szczupy kapita zaka-

dowy, którym operowa zacz samorzd miejski.

Terytoryum miejskie obejmowao (do r. 1910) 688 kilometrów kwa-

dratowych, wliczajc ju Bonie (577 bez Bo) ludno 49.835 gów.
Jeeli zsumujemy rezultat gospodarki miejskiej z lat 1867 do 1909,

który najlepiej illustruj cyfry statystyczne porównawczo niej zestawione,

to przyj si musi do przekonania, e mimo popenionych bdów roz-

maitych, rezultat jest dodatni.

Dochody:
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Opaty od muzyl>

Kary

R o z c h

Pensye urzdników i suby
Koszta kancelaryjne

Emerytury

Stra ogniowa

Czyszczenie miasta

Wozy i konie miejskie

Owietlenie

Szkoy .

W r. 1867:

1221 kor.

2102 „

ody:
58106 kor.

8746

379

19702

3387

5713

43881

7482

Majtek .

Dugi .

Obrót roczny

Ludno

Ogóem:
1028842 kor.

104386 „

718272 „

49000 „

budetowanie

w r. 1909:

8000 kor.

7000 „

641807 kor.

65818 „

143000 „

86120 „

402245 „

33570 „

135620 „

708383 „

39654613 kor.

23600000 „

6876773 „

108000 „

w wielu pozycyaci(Cyfry te nie s cise, poniewa
ulego zmianie co do treci rubryk, ale rónice te w rezultacie cyfry po-

wysze nie wiele zmieniaj, a na ogólny pogld wzrostu wcale nie

wpywaj).
W r. 1902') rozliczano warto majtku miejskiego w nastpujcy

sposób: (w koronach) grunta 1,166.000 K, nieruchomoci na cele uyt-

kowe 4,057.760 K, szkoy 1,904.192 K, inne 430.000 K, zakady i przed-

sibiorstwa 7,283.120 K, kapitay 1,266.772 K, prawa majtkow'e : z myt

2,833.334, placowe etc. 1,379.501 K, ruchomoci 620.000 K — razem

22,914.679 K.

Przy emisyi poyczki konwersyjnej i inwestacyjnej z r. 1909 obli-

czano majtek miasta ju na 39,654.114 K, a dugi na 20,209.523 K. Ju
po tej poyczce uchwalono nabycie kilku nieruchomoci jak dobra D-
bniki z Rybakami, zakupno akcyj tramwaju etc, przez co tak suma ma-

jtku jak dugu wzrosa o blizko 5 milionów.

Z poyczek czyniono wkady, z których jedne przynosz tylko do-

chód idealny, jak szkoy, muzea, teatr itd., inne dochód realny, jak gazo-

wnia, elektrownia, rzenia, targowica, domy czynszowe itd.

Obok tych cyfrowo przemawiajcych rezultatów gospodarki miejskiej,

sam widok rozszerzonego miasta i jego porzdków wiadczy o postpie

ostatniej epoki.

') Z powodu cigych nowych budowli i nowych nabytków nieruchomoci, cy-

fra majtku i dugów, oraz rozkad wartoci majtku na poszczególne dziay zmie-

niaj si z kadym rokiem.
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Znikny ruiny, dachy gontowe i domy drewniane, budynki publiczne

czy prywatne staraj si o zewntrzn estetyczn szat, bruki, które w rynku

ledwo i w kilku ulicach z dzikich kamieni istniay, rozszerzyy si i ule-

pszyy na cae miasto, planty i ogrody zyskay ogrodzenia, awki, kwie-

tniki, owietlenie gazowe, wprowadzone ju w r. 1856 — rozszerzone a
na przedmiecia, latarnie pomnoone znacznie i coraz janiejszymi palni-

kami zaopatrzone, którym w pomoc przychodzi owietlenie elektryczne

prywatnych sklepów ; kanalizacya i wodocigi uatwiaj utrzymanie czysto-

ci i usuwaj wyziewy, które dawniej panoway prawie powszechnie, bu-

dynki pamitkowe odnowiono, w kadej dzielnicy nowo przybye budynki

dla rozmaitych celów publicznych, jak szkoy elementarne, wysze, fa-

chowe, teatr, budynek koncertowy (Stary teatr), muzea, stranica, zakad
czyszczenia, desinfekcyi, przedsibiorstwa gminne, domy akcyzowe, w bu-

dowie domy urzdników i suby itd. Bijcym w oczy objawem oywie-
nia miasta jest ruch uliczny, czas jego trwania, ilo sklepów i warszta-

tów, wzgldnie fabryk. Przed r. 1870 nie kada kamienica miaa sklep na

dole, liczne byy parterowe mieszkania nawet w rynku i gównych uli-

cach. Dzi wszystko przerobione na sklepy, a w rynku i ruchliwszych uli-

cach lokale handlowe zajmuj ju pierwsze i drugie pitra, lokale han-

dlowe posuwaj si coraz dalej ku rogatkom, a warsztaty i fabryki mu-
siay nawet za rogatki si przenie, bo w miecie brako ju odpowiednio
taniego gruntu dla nich.

Ten rozwój naturalny zmieni fizyonomi ródmiecia niestety nie na

korzy, bo nieraz pikne szczegóy architektoniczne, portale, rzeby, na-

wet tablice pamitkowe zakryto szyldami, wystawami tandetnemi i napi-

sami — ale przyniós korzy materyaln, wiadczy o podniesieniu si
przedsibiorczoci, o oywieniu miasta.

Wyników tych nie mona przypisa wycznie zasudze zarzdu
miejskiego jak popenionych bdów nie mona tylko na ten zarzd ska-
da — wyniki te s skutkami zarówno dziaalnoci zarzdu jak i natural-

nego rozwoju wród zmienionych warunków ycia publicznego i stosun-

ków handlowych, przemysowych i spoecznych.

Od r. 1867 zmieni si zasadniczo stosunek miasta do pastwa i kraju.

Podczas gdy w dawnych czasach pastwo wcale si nie troszczyo o mia-

sta, zostawiajc im zupen autonomi i — brak opieki silniejszego orga-

nizmu, podczas gdy po r. 1846 rzd by stróem tylko nowo zdobytej

prowincyi, a kraj nie mia adnego wpywu na miasto — z zaprowadze-

niem konstytucyi, rzecz si zmienia na korzy miasta. Stosunki polity-

czne i ekonomiczne, na których opiera si dzisiejsze ycie polityczne i sto-

sunek gminy do rzdu wydaj si zupenie naturalnymi skutkami konsty-

tucyi z 1867 r. Jednake samo tylko ogoszenie konstytucyi jest tylko

pierwszym rodkiem, konstytucya musi si wy w rzdzcych i rzdzo-

nych, aby korzy przyniosa. Tak byo z konstytucya 1867 r. Po rozma-

itych konstytucyach z r. 1848, 1860 i 1861, które bd nie weszy wycie,
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bd krótki, niepewny i niespokojny ywot miay, pokolenie ówczesne

tylekro zawiedzione i dowiadczone, nie miao zaufania w trwao nowej

konstytucyi, zwaszcza biurokratyczne sfery rzdzce, które dugo uwaay
nowy stan rzeczy jako tymczasow jak koncesy. Ustawy o zgroma-

dzeniach), stowarzyszeniaci, wolnoci druku, tómaczono w najsurowszy

sposób; na objawy pieczy jzyka, samoistnoci narodowej, zagwaranto-

wane w konstytucyi, patrzano dugo podejrzliwie, a dopiero powolne

usunicie niemieckich i czeskich dawnych urzdników, wprowadzenie do

rzdu, sdu i wszelkich wadz Polaków, wycie si w stosunki prawne,

stworzone nowym stanem rzeczy, stworzyy prawdziwie konstytucyjne

ycie.

Tak samo u rzdzonych trzeba byo wycia si, przyzwyczajenia si

do uznania urzdników nie za policyjnych obcych dozorców i pogromców,

lecz za stróów porzdku publicznego i dobra ogólnego. Dopiero zrozu-

mienie si i zaufanie wzajemne sfer rzdzcych i rzdzonych, wyrobio na-

turalne dzi istniejce stosunki. Zniky tajne stowarzyszenia i zebrania, oraz

poktne druki i skadki gdy zaprowadzono wolno stowarzysze, zgro-

madze, druku, gdy przekonano si o rzeczywistem poszanowaniu praw

obywatelskich. Podobnie stosunek pastwa do krajów i gmin zwolna

ustali si na zasadzie nie tylko konstytucyjno-papierowej, ale na wzaje-

mnem zaufaniu i poparciu, do czego przyczynio si zarówno owo wy-
cie si w nowe stosunki, jak i rozwane stanowisko posów galicyjskich

w Radzie pastwa, oraz rozwinicie si i zrozumienie zada nowoczesnych

gminy, zrozumienie faktu, e istnienie dobrze zorganizowanej i silnej eko-

nomicznie gminy ley w interesie kraju i pastwa. To zrozumienie powo-

duje, e — mimo pewnych uprzedze narodowociowych i politycznych —
rzd centralny nie jest, jak przed r. 1867 tylko do cigania podatków

i policyjnego pilnowania, lecz take pomoc i opiekunem organizmu gmin-

nego, std te wielokrotnie uzyskuje Kraków uwzgldnienie rzdu central-

nego swych potrzeb i postulatów, wadze rzdowe id na rk zarzdowi

miejskiemu, uatwiajc mu spenianie zadania; wadze rzdowe lokalne,

jak starostwo, dyrekcya policyi, dyrekcya skarbu, ekspozytura prokurato-

ryi skarbu, nie s, jak dawniej, wadzami narzuconemi i obcemi, lecz zo-

one z urzdników krajowców poczuwajcych si do obywatelstwa, id rka
w rk z zarzdem gminnym w sprawach miejscowych, lub staraj si

uwzgldni w miar monoci stosunki dla dobra gminy i ogóu, sowem
rzd od r. 1867 nie tylko rzdzi obywatelami, ale i do pewnego stopnia

opiekuje si nimi.

Przed r. 1867 nie robi rzd pastwowy prawie adnych inwestycyj

w Oalicyi i Krakowie. Z zaprowadzeniem parlamentaryzmu i pod wpy-
wem licznej reprezentacyi poselskiej polskiej w izbie deputowanych, sto-

sunki w tym wzgldzie zmieni si musiay i odtd rzd czyni coraz wi-

cej wkadów
; przybyo wiele budynków rzdowych, a szczególnie zna to

w dziedzinie kulturalnej: przybyy liczne kliniki i zakady uniwersyteckie.
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Collegium novum (1887), klinika chirurgiczna (1889), Collegium medicum

(1889), klinika chorób wewntrznych (1900), na ukoczeniu budowa Col-

legium phisicum I agronomicum, oraz klinika psychiatryczna, a w przygo-

towaniu budynek zakadu weterynaryi, nowe budynki gimnazyalne i re-

alne, stworzono liczne nowe katedry, przyznano pokane subwencye pa-
stwowe dla Akademii umiejtnoci. Muzeum "Narodowego i Techniczno-

przemystowego, dla Towarzystw kulturalnych, na restauracye zabytków itd.

W sprawach ekonomicznych równie zdoano uzyska pomoc rz-

dow, wyjednawszy w ostatnim czasie na jej koszt znaczne inwestycye, jak

regulacya Rudawy, zasklepienie jej starego koryta, regulacya Wisy i za-

bezpieczenie miasta przed powodziami, uzyskano za wpywem rzdowym
od monej kolei pónocnej wykonanie podkopu w ulicy Lubicz (1898)

i budow nowego dworca (1910).

Wprawdzie inne miasta jak Wiede, Praga, Tryest itd. cieszyy si

i ciesz wiksz pomoc czy protekcy rzdow, uzyskujc od rzdu ko-

losalne inwestycye, w kadym razie skonstatowa naley zmieniony na le-

psze stosunek rzdu do gminy, zaznaczy rzeczywisto nowoczesnego

zrozumienia i uksztatowania si tego stosunku.

Ze strony kraju uzyskiwa Kraków poparcie w uchwaach i ustawach

sejmowych w duchu ycze miasta i w subwencyach na cele miejskie

i kulturalne; jeeli fundusz krajowy sam nic bezporednio nie inwestowa

w Krakowie, prócz rozszerzenia szpitala, to win tego niepomylny stan

finansów krajowych. Miasto w szczególnoci ma pretensy do funduszu

krajowego o pomoc pienin na szkoy, gdy miasto cigajce jako cen-

trum handlowe i przemysowe Galicyi zachodniej liczn ludno zamiej-

sk, musi niestosunkowo wielkie ponosi ofiary na szkolnictwo dla dzieci

nieprzynalenych do gminy. Równie szpitale, zakad desynfekcyjny i iso-

lacyjny su caej okolicy i powinny si doczeka rozszerzenia ko-

sztem kraju.

Wobec zmienionego na korzy stosunku pastwa i kraju do gminy,

musia naturalnie przyspieszy si rozwój miasta, czemu dopomagao sta-

teczne cho powolne wzmaganie si handlu i przemysu.

W rozwoju dziaalnoci miejskiej i prywatnej nastpia wana zmiana

na korzy przez rozwój kredytu publicznego i prywatnego w ostatnich

dziesitkach lat. Dopiero w tej epoce ustaa hipoteka by jedynym sposo-

bem lokacyi gotówki, kapita sta si bezporednio i porednio przez pu-

bliczne inst>'tucye dostpniejszym do rk przedsibiorczych. Towarzystwo

wzajemnych ubezpiecze zaoyo Kas oszczdnoci miejsk w r. 1868,

a miasto przejo j w r. 1873 pod swoj kontrol. Instytucya ta ode-

graa nader wan rol, bdc przez lat kilkanacie prawie jedyn dostar-

czycielk kredytu dugoterminowego hipotecznego, a przeznaczajc do-

chody std osignite na cele publiczne. Obok corocznych datków na cele

filantropijne ofiarowaa Kasa 800.000 K na wykupno Wawelu, 300.000 na

budow AAuzeum techniczno-przemysowego i kilkaset tysicy w ratach na
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odnowienie i<ocioów : Maryackiego, w. Krzya, w. Piotra, katedry, ka-

plicy Zygmuntowskiej, starej synagogi itd. Z powodu powstania jednak

licznych instytucyj konkurencyjnych, jak powiatowej Kasy oszczdnoci,
banków miejscowych i fiiij banków zamiejscowych i z innych przyczyn,

dochody miejskiej Kasy oszczdnoci malej z kadym rokiem.

Uatwienie kredytu wywoao rozwinicie si handlu i przemysu, oraz

wzmogo ruch budowlany. W gospodarce publicznej zna to szczególniej

w ostatnich latach. Gdy w dawnych czasach wznoszono nieliczne zreszt

budynki publiczne calemi latami, ograniczano si w nich i kurczono, mo-
gc na nie oy tylko biece dochody lub posugiwa si co najwyej

krótkoterminowym kredytem — wytworzenie si kredytu dugotermino-

wego dao mono szybkiej dziaalnoci i wzicia si do dzie koszto-

wnych a niezbdnych dla miast nowoczesnych, do inwestycyj na dalek
przyszo obliczonych, majcych zabezpieczy zdrowie, potrzeby i wygody

mieszkaców. Kade pokolenie obejmuje coraz wikszy zasób z przeszo-

ci i korzysta z niego, susznem jest wic, aby pokolenie podejmujce
dziea obliczone na nieokrelony czas w przyszoci dla dobra dalekich

potomków, nie ponosio samo tych wydatków, lecz rozkadao je take

na przysze pokolenia. Std poyczki amortyzacyjne na dugi okres czasu

rozoone, nie wysilaj odrazu siy podatkowej ludnoci, lecz rozkadaj

ciar na raty, a przez to daj mono woenia w inwestycye tak zna-

cznych kapitaów, o jakich dawniej nie marzono. Pierwsz tak poyczk
zacigno miasto w wysokoci 3 milionów koron gównie na szkoy i re-

stauracy Sukiennic. Spata jej koczy si ju w roku 1912. Gospodarka

publiczna, oparta na kontroli parlamentarnej, wzmoga zaufanie do pastw,

krajów i gmin. Wielkie gminy zachodnio-europejskie uzyskay poyczki

w wysokociach równajcych si dugom mniejszych pastw. To zaufanie

rozszerza si coraz bardziej, a gmina krakowska znajduje te bez trudno-

ci kredyt. Moe tu nieco póno wkroczono na drog inwestycyj, moli-

wych drog uatwionego kredytu, ale miasto zaniedbane dugie lata przez

dawny rzd centralny pastwowy, skrpowane w swobodzie, potrzebowao

czasu, aby wy si w nowe stosunki, oswoi si z obawami przed „du-

gami", nim mogo wej na nowe tory polityki finansowej. Przyczyna

spónienia w tym wzgldzie leaa take w ogóle spoeczestwa, które

wród gorszych, ni u innych narodów, warunków bytu, zwracao prze-

dewszystkiem uwag na sprawy polityczne, w nauce na piecz jzyka i hi-

storyi ojczystej, w literaturze na pikno, skutkiem czego teoretyczne stu-

dya ekonomiczne byy zaniedbane. Zarzd miasta nie znajdowa pomocy
ni wskazówki we wspóczesnych polskich pracach naukowych, krytyka

publicystyczna przychodzia i jeszcze czsto przychodzi po fakcie, nowe
idee przychodziy porednio z literatury ekonomicznej zagranicznej i drog
przykadu dokonanych za granicami rzeczy, a wic wszystko spónione.

Tak zwana opinia publiczna, na powierzchownoci i popularnoci oparta,

nie bya najlepszym doradc. Jej si zawdzicza gównie obaw przed ro-
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bieniem dfugów na poyteczne i czsto rentowne cele, jej dzieem jest

n. p. zezwolenie przedsibiorstwu prywatnemu na zaoenie tramwaju, za-

miast, eby gmina przedsibiorstwo to sama podja, jej dzieem jest po-

prowadzenie kolei obwodowej po wale fortyfikacyjnym, przez co utru-

dniono usunicie wau i rozszerzenie terenu budowlanego, jej obawy przed

wydatkami spowodoway opónienie przyczenia gmin ssiednich do mia-

sta, przez co bez planu i porzdku zabudowano przedmiecia. Opinii pu-

blicznej brakowao fachowych, naukowych teoretycznych wskazówek, bra-

ko i brakuje po prostu literatury ekonomicznej miejscowej. Pojawiay si

wprawdzie broszury prywatne w rozmaitych sprawach miejskich, ale do-

tykay one tylko spraw mniejszej wagi '), lub dotyczce jednej kwestyi -),

ale brako rozpraw o pytaniach zasadniczych. Ostatecznie wszelka dziaal-

no objawia si wydatkami, zaczem jest kwesty finansow i w tym kie-

runku potrzebna jest dyskusya, potrzebnem jest wyszukanie dróg do do-

chodu i wyrobienie w obywatelach wiadomoci, e dania poprawy mo-

na stawia tylko równolegle z gotowoci do poniesienia ofiar, bo kada
poprawa wymaga pienidzy, a tych dostarczy mog tylko obywatele. Potrze-

bnem byo dalej wyrobienie w zarzdzie miasta wiadomoci celów i dróg

do nich wiodcych, patrzenie w dalsz przyszo, przewidywanie rozwoju.

W tym kierunku brak byo zupenie dyskusyi publicznej, brak wszelkich

prac teoretycznych i dopiero w ostatnich czasach pojawio si kilka prac

dotykajcych najwaniejszych zasadniczych dla miasta kwestyj^), dlatego

dopiero w ostatnich latach podj zarzd miasta energiczniejsz dziaal-

no, odpowiadajc zadaniom wielkiej nowoczesnej gminy. Brak litera-

tury lokalnej gminnej, dyskusyi teoretycznej w sprawach polityki finanso-

wej i gruntowej spowodowany byl czciowo z winy zarzdu miejskiego,

e nie ogasza z dziaalnoci za ubiege lata sprawozda lub za pewien

ubiegy period czasu do teoretycznej dyskusyi, która mogaby suy za

wskazówk na przyszo. Goe cyfry zamkni rachunkowych nie wy-

starczaj, jako rubryki obejmujce ogólnikowo cae dziay, skutkiem czego

nie mona wyporodkowa cen n. p. robocizny uywanej, kosztów mate-

ryau, zmiany cen gruntu, ogólnego wydatku na pewien budynek, lub na

jego urzdzenie wewntrzne itd. Wydawnictwo „Statystyki m. Krakowa"

(od r. 1883 — tomów 10^), cho bardzo cenne, najmniej przynosi mate-

ryau do kwestyi polityki finansowej i gruntowej gospodarki, które dla

miejscowych stosunków s najwaniejsze, bo jako wydawnictwo opraco-

') Walery Rzewuski: Gdzie postawi pomnik Mickiewicza: — Tene: O po-

trzebie budowy teatru.

^) M. Moraczewski: Projekt uregulowania starej Wisy. — W. Koodziejski I S.

Domaski o projektach wodocigowych I td.

') Józef Pakles: Nowoytny Kraków 1903. — Tene: Wpyw gminy na spraw
mieszka. Kraków, 1905 — Klemens BkowskI: Sprawa rozszerzenia granic Krakowa.

Kraków 1905

') Od r. 1887-1900 pod redakcy prof. Dra Józefa Kleczyskiego, od r. 1901

Dra Rudolfa Sikorskiego.
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wujce ogromne iloci cyfr i obejmujce szerol\i materyal, wymaga zna-

cznego czasu opracowania i rezultaty dostaj si stosunkowo póno do

rk czytelników, nadaj si w wikszej mierze do dyskusyi o przeszoci,

w mniejszej do wnioskowania na przyszo.
Stay wzrost ludnoci, jej potrzeb i instytucyj stucyci do ich za-

spokojenia, zeszy si nie dugo z niebywaym dawniej nagym postpem
technicznym, wynalazkami, ulepszeniami, z uatwionemi komunikacyami,

przynoszcemi rycho wpywy zamiejscowe i konkurency w handlu i prze-

myle. Wyroby maszynowe zepchny wyroby rkodzielnicze na drugi plan,

tern samem gówny dawniej ywio miejski rkodzielniczy straci dawne

znaczenie. W r. 1910 byo w Krakowie 650 kramarzy przewanie chrze-

cian, 2300 kupców, w tych 1310 ydów, 320 chrzecian. Przedtem sklep

by lokalem wytwórcy, dzi jest przewanie lokalem porednika, kupca

a nie przemysowca, rkodzielnik albo si musi przedzierzgn w fabry-

kanta, albo zosta tylko naprawiaczem. Sia motorowa gazu i prdu elek-

trycznego wprowadziy motorowe maszyny nawet do mniejszych praco-

wni, oraz sztuczn wentylacy uatwiajc pobyt nawet wielkiej liczby osób

w lokalach zbiorowych.

Ten postp techniczny wprowadzi masowo produkty maszynowe
i do budowy, system dwigarów elaznych, konstrukcyj elazno -betono-

wych, usun dawne sklepienia, wprowadzi miae burzenie dawnych par-

terów i tworzenie nowych przestronnych lokali z cian szklann frontow,

nie przyczyniajc si przezto co prawda do pikna architektonicznego.

Gbszy, ni by si zdawao wpyw wywaro na stosunki yciowe
zaprowadzenie intenzywnego owietlenia i wodocigów. Gste owietlenie

ulic wzmogo wieczorn frekwency, a w miar coraz nowo ulepszonych

palników, a tem samem wzrostu siy wiata, tak na ulicy jak w lokalach

publicznych, przeduao si ycie handlowe i towarzyskie wieczorne

w tych lokalach i pod goem niebem. Wodocigi znowu nie tylko przy-

czyniy si do hygieny i czystoci, ale spowodoway przewrót w systemie

budowy domów, dajc mono umieszczenia bezwonnych ubikacyj we

frontowych nawet czciach domu.

W miar wzrostu miasta zwikszay si rzeczywiste potrzeby i wy-

magania publicznoci, budet wzrasta! z pocztku do powoli, potem co-

raz prdzej. Podnoszenie dodatków gminnych do podatków nie byoby
wystarczyo na te potrzeby, na szczcie objcie akcyzy w dzieraw od

rzdu, rozszerzenie rzezalni, nabycie nastpnie gazowni, w kocu zaoe-
nie elektrowni miejskiej i td. przyniosy miastu pokane dochody, dalszy

jednak wzrost potrzeb wymaga cigego ogldania si za nowemi ró-

dami dochodu.

Obok urzdowej dziaalnoci zarzdu miejskiego wielk rol odgrywa

w nowoczesnych gminach dobrowolne opodatkowanie si na pewne cele,

bo nie czem innem s stowarzyszenia, które rozwiny si od r. 1867

w szerokich krgach, a roczny budet towarzystw dla celów publicznych
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okazaby powan cyfr. Obok stowarzysze niezamonych, lub walcz-

cych z trudnociami finansowemi, rozwino si kilka w zasoby zapewnia-

jce im przyszo. Z dawnych czasów tylko Arcybractwo miosierdzia,

Towarzystwo dobroczynnoci. Strzeleckie, cech rzeników i zakad osiero-

conych chopców w. Józefa posiaday nieruchomoci. W ostatnim okre-

sie zbudoway sobie siedziby: Towarzystwo lekarskie, gimnastyczne „So-

kó", Techniczne, Sztuk piknych, kilka przygotowuje si do tego, a po-

moc miasta przez darowizn gruntu pod takie budynki procentuje si mo-

ralnie, dajc podstaw bytu zrzeszeniom pracujcym równie dla dobra

ogólnego, a zyskujcym we wasnym budynku trway fundament bytu i mo-

ralny obowizek dalszej pracy. Powstay wielkie zakady fundacyjne: Hel-

clowej dla nieuleczalnych i ks. Lubomirskich dla opuszczonych dzieci

i kilka mniejszych.

Izba handlowa i przemysowa zbudowaa równie trwa siedzib,

podobnie Towarzystwo rolnicze i syndykat Towarzystw rolniczych, oraz

instytucye pienine, jak: Towarzystwo wzajemnych ubezpiecze. Kasy

oszczdnoci miejska i powiatowa, Filie'Banku austro-wgierskiego i banku

hipotecznego.

Zadanie pierwszej rady gminnej byo trudniejsze, ni dzisiaj, gdy
musiaa zorganizowa sobie magistrat, naprawia dugoletnie zaniedbania,

zaczyna wszystko od pocztku. Potrzeby gminne byy tak liczne, e nie-

wiadomo byo od której zacz. Prezydent Dietl okaza wiele energii

i zmysu praktycznego do spenienia zada gospodarczych i kulturalnych

miasta. Nie mówic o wprowadzeniu drobnych porzdków ulicznych i do-

mowych, przepisów czystoci, poprawieniu kanalizacyi, sprawieniu studzien

publicznych, wybudowaniu kilku szkó, ulepszeniu stray poarnej i t. d.,

zakreli pierwszy program inwestycyjny, w który obj wiele spraw, które

dopiero jego nastpcom udao si osign, jak wodocigi, teatr, restau-

racy Sukiennic, kanalizacy i td. W r. 1871 uchwalia rada pierwsz po-

yczk 1,500.000 zr. na powysze cele. Wprawdzie zakrelony szeroko

program nie móg znale w tej sumie pokrycia i musia si w miar
okolicznoci zmieni, w kadym razie poyczka ta pod wzgldem finanso-

wym dobrze obmylana, co do amortyzacyi praktycznie zakrelona, przy-

niosa miastu wiele poytecznych wkadów, przedewszystkiem znakomit re-

stauracy Sukiennic (dopiero w r. 1879 ukoczon), która to restauracya

cho na owe czasy kosztowna, wobec zwikszenia si wartoci czynszo-

wej znalaza zupene pokrycie, a nawet przynosi miastu czysty dochód.

Sukiennice nie byy wyczn wasnoci miasta, musiano wic wykupy-

wa pojedyncze czci, niektórzy obywatele odstpili darmo swe sklepy

gminie, aby umoliwi restauracya caoci, ssiednie jatki szewskie mu-

siano wystawi na licytacy dla zniesienia wspówasnoci i dopiero ku-

powa nalicytacyi — co wszystko roboty oczywicie wstrzymao. W roku

1868 przeprowadzono objcie akcyzy od rzdu w dzieraw miasta, przez
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co stworzono nowe ródo dochodu, które podnioso si z biegiem czasu

do Icwoty nieprzewidywanej.

W tyme roku Adryan Baraniecki da inicyatyw do zaoenia mu-

zeum teciniczno-przemysowego, ofiarujc do swe zbiory, a rada prze-

znaczya 3000 rocznie na utrzymanie.

W roku nastpnym odby si pierwszy wielki zjazd narodowy polski

do Krakowa na uroczyste zoenie do grobu popioów Kazimierza Wiel-

kiego, znalezionych w sarkofagu jego przy restauracyi monumentu. Roz-

porzdzenie cesarskie z tego roku, wprowadzajce urzdowo jzyk polski

do wadz i szkó, byo spenieniem dugoletnich ycze i byo pocztkiem

tego szacunku do cesarza Franciszka Józefa, które wzrastao odtd do niego

i dynastyi, w miar widoku narodowego rozwoju pod jego panowaniem.

W r. 1872 powoano do ycia za zezwoleniem cesarskiem jedyn pol-

sk Akademi Umiejtnoci. Prace naukowe byy dawniej owocem pilno-

ci osobistej i powicenia, brak byo nieraz nakadcy zwaszcza na pu-

blikacye róde, zupenie przez publiczno nie kupowane, a wic wyma-

gajce ofiary pieninej nakadcy, nie moliw bya organizacya celowa

uczonych w jednym kierunku pracujcych, niemoebny by rozdzia pracy

naukowej z góry. Towarzystwo naukowe krakowskie o maych rodkach

speniao ten cel na skromne rozmiary. Dopiero przemiana tego Towa-

rzystwa na Akademi umiejtnoci, subwency pastwow wspart, stwo-

rzyo prawdziw naukow pracowni polsk, która dysponujc wikszymi

rodkami, skupiajc prac uczonych polskich ze wszystkich dzielnic, poo-

ya podwalin nowoczesnej metodycznej pracy polskiej na wszystkich po-

lach nauki, a przez wydawnictwo licznych w rkopisach dotd ukrytych

róde historycznych polskich, najwicej przyczynia si do poznania au-

tentycznej przeszoci naszej. Prezesem akademii zosta prof. Majer. Na

uroczysto otwarcia (1873 r.) przyby protektor akademii arcyksi Ka-

rol Ludwik, brat cesarza, namiestnik hr. Gouchowski, minister Dr. Zie-

mialkowski i wielu licznych goci z rónych stron Polski. Miasto, chcc

uwieczni dzie ten, ofiarowao uniwersytetowi w darze „Kopernika" p-
dzla Matejki i powikszyo dotacy akademii ze swych funduszów o 500 zr.

rocznie.

W latach nastpnych wybudowano znowu kilka szkó, stranic po-

arn, rzezalni, szko sztuk piknych, a wreszcie przystpiono do restau-

racyi Sukiennic. Stopniowe podnoszenie si miasta ujawnio si oywion
czynnoci budowlan take osób prywatnych. W r. 1878 przywróci rzd

biskupstwo krakowskie, dotd przez administratorów zawiadywane.

W r. 1879 obchodzono w Krakowie uroczycie pidziesicioletni ju-

bileusz pracy Kraszewskiego na polu literackiem. Z uroczystoci t po-

czono powicenie odrestaurowanych Sukiennic. Program tej uroczysto-

ci trzydniowej wypenio uroczyste naboestwo, celebrowane przez ksi-

dza biskupa Dunajewskiego, uczta, bal w Sukiennicach, wycieczka do Wie-

liczki. Cala Polska wzia udzia w uroczystoci, zjechao okoo 15 ty-
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sicy goci, nadesano dla jubilata dary z najodleglejszych ziem polskich.

Entuzyazm doszed do szczytu, kiedy Siemiradzki ofiarowa dla majcego si

zaoy muzeum narodowego w Krakowie swoje „wieczniki chrzecija-

stwa", wywoujc tym przykadem ofiarno innych; artyci: Pruszkowski,

Barcz, Kossak, Abramowicz, Ajdukiewicz poszli w lady Siemiradzkiego

i ofiarowali te prace swoje do muzeum.

W r. 1880 wita Kraków w swych murach cesarza i króla Franci-

szka Józefa. Wdziczno za znalezion pod jego berem swobod w roz-

woju ycia narodowego, przygotowaa przyjcie, na jakie tylko Kraków
móg si zdoby. Cesarz czu si tak tu swobodnym, e wieczorem wród
tumów piechot przyszed do Sukiennic na wesele chopskie.

W nastpnych latach doprowadzono do skutku zasypanie starej Wi-

sy, podjto przygotowania do budowy teatru, pomnika Mickiewicza, za-

kupna gazowni na rzecz miasta.

W r. 1883 po raz pierwszy w Krakowie uyto maszyn dynamo-ele-

ktrycznych do owietlenia rynku na uroczysto dwóchsetnej rocznicy od-

sieczy wiedeskiej ; lokomobila ustawiona w szopie pod wie ratuszow

poruszaa dynamomaszyny dostarczajce prdj.i kilkunastu lampom uko-
wym, rozstawionym na supach wród rynku, dowodzc wielkiego postpu
od czasu, gdy na uroczysto przyjcia cesarza z wielkim trudem musiano

zestawia stosy elektryczne dla owietlenia jednej lampy ukowej. Na wi-
ksz skal wprowadzia elektryczno Spóka tramwajowa, budujc w r.

1900 kolej elektryczn. Konieczno wprowadzenia tej energii do owie-
tlenia wywoaa, dla braku publicznej elektrowni, prywatne installacye

w wikszych domach i zakadach tak, e gdy urzdzano nowy teatr (1893 r.)

zbudowano dla niego osobny budynek na elektromotory. Dopiero po za-

oeniu miejskiej elektrowni (1904 r.) cz si z ni dawne prywatne in-

stallacye i znosz lokalne dynamo-maszyny.

Powolny dawniej wzrost ludnoci zaczyna si od r. 1870 szybszym
krokiem. Wedug posiadanych od r. 1791 dat spisowych wzrost ten przed-

stawia si nastpujco'):

Rok spisu ludnoci:
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Rok spisu ludnoci:
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wkrótce po 1870 r. zaczo by ciasno w dawnym obrbie, zaczto po-

woli zabudowywa po miejsku przedmiecia, linie domów posuway si

coraz dalej ku watom, czyy si z przecznicami i tak uroso w koo
nowe miasto, niestety bez z góry wytknitego planu regulacyjnego.

W r. 1867 wynosia liczba domów 1370. Od tego roku do 1890 przybyo

312, od 1890 do 1902 przybyo 438. W r. 1909 obliczono liczb domów na

2158 i 100 w budowie. W gminach przyczonych w r. 1910 do Krakowa

byo 1763 domów, razem liczy wic Kraków obecnie 4291 domów i okoo
100 w budowie.

Wreszcie, mimo kilkakrotnego zastoju w budowaniu, zacz si wy-

czerpywa zapas gruntów pod budow. Way fortyfikacyjne nie pozwalay

na przeduenie ulic, zakazy fortyfikacyjne broniy budowy tu za waami,

prostem nastpstwem by wzrost ceny gruntów, a std podniesienie ceny

mieszka i ich przepenienie, tak, e Kraków by z wszystkich miast mo-

narchii najgciej zaludnionym, bo na 1 kilometr kwadratowy wypadao
15.851 gów')-

„W czasie od roku 1870 do roku 1900 wzrosa cena parcel w spo-

sób nastpujcy: w dz. I-ej 10-krotnie — w dz. Ill-ej 12 do lOO-krotnie—

w dz. IV-ej 15 do 60-krotnie — w dz. V-ej 12 do 50-krotnie — w dz.

Vl-ej 15 do lOO-krotnie.

„Niezwyky wzrost ceny gruntów obciy nadmiernie koszta produkcyi

domu, a te koszta oddziaay na wysoko czynszów w tym stopniu, e
mimo wygórowanej ceny za mieszkania usta w kocu ruch budowlana

—

bo usta musia, gdy wobec ceny parcel w Krakowie trudno byo przy

budowie domu znale rachunek, trudno przyszo wydoby tak wysokie

czynsze, aby te zapewniy skromne nawet oprocentowanie woonego ka-

pitau.

„Nie ulega wprawdzie wtpliwoci, e niezwyky rozwój renty grun-

towej jest zawsze dowodem rozwoju miasta, stwierdza zatem i w tym ra-

zie, e wspóczesny, nadmierny okres rozwoju miast zawadzi take o Kra-

ków. Przy tej sposobnoci zostalimy jednak wyprowadzeni z równowagi

;

spotkao nas zatem to, co wiele innych miast, brako nam czasu na na-

leyte obmylenie i przygotowanie miejsca pod budow. Dziao si wic
le, i w nastpstwie przyj musiay ze skutki, z tego gównie powodu, e
polityka gruntowa gminy, ten czynnik, który decyduje o wzrocie spó-
czesnego miasta, nie bya u nas znan wogóle. Byoby jednak bez poró-

wnania gorzej jeszcze, gdyby ta polityka pozosta miaa i nadal równie
pojciem u nas nieznanem" -).

Liczba nowo budowanych domów nie odpowiadaa w ostatnim okre-

sie wzrostowi ludnoci. Od r. 1791, jak wyej podano, wzrastaa cigle

') W Wiedniu przypadao na 1 kilometr kwadr. 9410 gów — we Lwowie 4996 —
w arodcu 6276 — w Bernie 6432 - w Lincu 3266 i t. d.

') Józef Pakies: Wptyw gminy na spraw mieszka. Kraków, 1905.

K. BkowakL Dzieje Krakowa. 31
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ludno, od r. 1870 jednak progresya wzrostu podskoczya znacznie. Ogó-

em od r. 1791 do 1900 wzrosa ludno ctirzeciaska 3''/4 razy, ydow-
ska 13 razy. Z ogólnej cyfry mieszkaców, nie caa polowa naley do

tutaj urodzonych, 36.243 — wicej ni potowa urodzonych po za Krako-

wem, 43.127 — z urodzonych za w Krakowie, lecz gdzieindziej przeby-

wajcych, spis z r. 1900 wykaza 21.448. Wymiana ta ludnoci midzy pa-
stwem a miastem wykazuje zatem, e do miasta wicej przybywa z pa-
stwa, ni ubywa z miasta do pastwa ').

Coraz bardziej bia w oczy konieczno, raz rozszerzenia miasta,

t. j. wczenia gmin okalajcych w obrb administracyi miejskiej, z dru-

giej zniesienie zakazów budowy w najbliszej okolicy i nabycie przez mia-

sto obszarów, nadajcych si do zabudowania i puszczenia tego gruntu na

targ z uwzgldnieniem potrzeb miasta, a z zapobieeniem prywatnej spe-

kulacyi na parcelach budowlanych.

W r. 1906 zdecydowaa si wreszcie rada miasta na zakupno grun-

tów fortyfikacyjnych, zamykajcych miasto pókolem od Krowodrzy ku

Zwierzycowi do Wisy od skarbu pastwa-) w obszarze 100 morgów
286 sni kw. za cen miliona koron. Grunta te leay w obrbie jurys-

dykcyi ssiednich gmin wiejskich, zatem wszelka racyonalna gospodarka

na tych gruntach moliw by bya tylko pod warunkiem rozszerzenia ju-

rysdykcyi miejskiej, czyli pod warunkiem przyczenia ssiednich gmin do

Krakowa, a sprawa ta opóniaa si przez obawy wydatków z przyszem

ich uporzdkowaniem spodziewanych.

„Gminy podmiejskie s balastem, który najbardziej hamuje denia
kulturalne wspóczesnego miasta. Gminy te bowiem bez adnych wiadcze
dziel wszystkie korzyci tych kosztownych nakadów, jakie spowodowaa
wspóczesna cywilizacya. S to polipy, yjce kosztem i na szkod orga-

nizmu, który otaczaj. Jedno wic miasto za drugiem rozszerza swe gra-

nice, a im póniej to robi, tem wiksze obszary zagarnia pod swoj wa-
dz, aby jak najdalszem wysuniciem swych granic utrudni powstanie no-

wej seryi gmin przedmiejskich. Wiele tysicy ludzi czerpicych dochody

tylko w Krakowie, przeywa je w gminach, które niczem nie przyczyniaj

si do rozwoju miasta".

„W centrum tego organizmu czyni si rozpaczliwe wysiki aby za-

do uczyni wspóczesnym wymaganiom kultury — a po za tem cen-

trum, na obwodzie tego obszaru deptane s po prostu wszelkie wzgldy
hygieny, humanitaryzmu, estetyki. Nie obowizuje w tych gminach adna
szeroko ulicy, adna linia regulacyjna, niema adnej kanalizacyi ani ni-

welizacyi, adnego systemu wychodków. Naleaoby si spodziewa, e
przestrzenie okalajce miasto powinny dostarcza zdrowego powietrza.

) Dr. Rudolf Sikorski: Kraków w r. 1900. Kraków, 1904.

) Cz fortyfikacyj od Krowodrzy w druga stron ku Wile nie bya do ku-

pna jeszcze ofiarowan i naley do pr/yszloci.
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Wystarczy si przej po podmiejskich zaukach, w których dla braku

odpywu, nieczystoci tworz nigdy nie wysychajce kaue z gnitymi wszel-

kiego rodzaju odpadkami. Na co przydadz si wysiki, majce na celu

ochron zdrowia mieszkaców, jeeli miasto otacza piercie, który to

wszystko dusi w zaduchach i miazmatach ')".

Zarzd miasta zabra si jednak z energi do sprawy rozszerzenia

miasta, a to raz przez wydanie gruntownego a mozolnego studyum, wy-

kazujcego konieczno przyczenia gmin okolicznych, opisujce stan tych

gmin finansowy, zdrowotny, budowlany etc. i przedstawiajce przypuszczalny

przyszy stan cyfrowy nakadów, rozchodów i dochodów-'), drugi raz przez

przeprowadzenie ugod z gminami ssiedniemi o warunki poczenia. Po-

rozumienie si doszo do skutku z wszystkiemi okoicznemi gminami i ob-

szarami dworskiemi, prócz miasta Podgórza, które te na razie zostao sa-

moistn gmin, póki zwyky rozwój stosunków nie zmusi i Podgórza do

zczenia si z okalajcym go wikszym i silniejszym organizmem gmin-

nym Krakowa.

Ustaw z dnia 13 listopada 1909 uchwali sejm przyczenie kilkuna-

stu okolicznych gmin w obszarze 2221 kil. kw., tak wic obszar miasta

wynosi obecnie 29"62 kil. kw. •'). W przyczonych gminach obliczono

liczb gów na 45-790, razem z niemi liczy wic Kraków 154.893. Majtek
wczonych gmin obliczono na 1,083.000 kor. (w tem okoo 246 morgów
gruntu) i 101 morgów dobra publicznego, jak dróg, cmentarzy, wód —
dugi ich na 258.170 koron. Kada z przyczonych gmin jest w swem
waciwem jdrze zabudowan, po za którem posiada obszerne grunta

rolnicze, które w myl przygotowanego w r. 1910 drog konkursu planu

regulacyjnego, zostan zwolna poddane parcelacyi pod place budowlane,

a po zaprowadzeniu porzdku (bruków, kanalizacyi, owietlenia, wodoci-
gów) z chci bd zamieszkane. Zyskany wic obszar pod budow powi-

nien wpyn na obnienie ceny parcel budowlanych i wysokoci czynszów.

Stay rozwój miasta z kilkoma drobniejszemi przerwami w budowa-

niu, doszed koo 1900 r. do ostatnich granic miasta i odtd zaczy ceny

parcel wzrasta coraz szybciej i coraz mocniej odbija si na lokatorach.

W dodatku spadek wartoci pienidza i ogólna droyzna postpoway stale

naprzód, niezbdna wic troska kadego o dach nad gow postawia na

pierwszy plan kwesty budowy „tanich mieszka". W epoce drogiego

gruntu, wysokiej ceny materyalów i robotników, tanie budowanie pozo-

stao utopi, ale wzmoenie ruchu budowlanego, stworzenie liczniejszych

mieszka czyli konkurencyi, od paru lat zupenie nie odczuwanej, mogo

') Józef Pakies: Nowoytny Kraków. Kraków, 1903.

') Wielki Kraków. Stiidya do sprawy przyczenia gmin ssied^nich. Kraków, 1905.

(Opracowali Dr. Rudolf Sikorski, Dr. Wadysaw Grodyski i Dr. Juliusz Leo).

') Obecnie uchwalono przyczenie Dbia i Ludwinowa w obszarze 408 kil.

kw. o ludnoci 9577 gów, z 253 domami i Paszowa w obszarze 7'72 kil. kw. o lu-

dnoci 1492 gów, z 178 domami.

31*
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przynajmniej ograniczy wygórowane dania wacicieli domów, oczei\i-

wano wic i oczekuje si z niecierpliwoci parcelacyi gruntów przez gmin
ponabywanych i puszczenia ich w obieg. Zwoka powsta musiaa przez

konieczno przygotowania racyonalnego planu regulacyi i rozszerzenia

miasta. Rozpisano w tym celu konkurs, który w r. 1910 przyniós ob-

szerny materya do ostatecznego rozstrzygnicia. Równoczenie prowa-

dzono roboty pomiarowe i niwelacyjne na nabytych gruntach, a wobec
uzyskanych planów regulacyjnych naley oczekiwa rychego rozpoczcia
parcelacyi i przystpienia do budowy tak potrzebnych domów.

Przyczenie gmin ssiednich pociga oczywicie, jak to byo do prze-

widzenia, znaczne wydatki na uporzdkowanie zaniedbanych gmin, rozsze-

rzenie i udoskonalenie administracyi i t. d. Zarzd miasta musi wic mie
przedewszystkiem na oku uzyskanie sprawiedliwych róde dochodu.

W ostatnim czasie uzyskano podatek od biletów tramwajowych i od wi-

dowisk i muzyk. Gbiej siga nowela do ustawy budowlanej z r. 1910,

zmuszajca parcelantów i wacicieli domów do ponoszenia kosztów urz-
dzenia ulic. Koszta te ponosia dotd sama gmina, zysk za z tego t. j.

mono zabudowania niedostpnych pierwej parcel, lub mono podnie-

sienia czynszu z tytuu „piknej ulicy", odnosili waciciele domów. W przy-

gotowaniu jest projekt opat od konsensów szynkarskich i restauracyjnych.

Przeszo dziesicioletni zastój parlamentu austryackiego spowodowa
take zaniedbanie ustawodawstwa na polu ekonomiki gminnej. Miastom

austryackim a tem samem Krakowowi dotkliwie brak ustaw, które w s-
siednich Niemczech nader korzystnemi si okazay, jak : o monoci du-
goletnich dzieraw gruntu pod domy, o opodatkowaniu przyrostu warto-

ci gruntu, o podatku od parcel, o regulacyi i komasacyi i t. d.

Wyzyskanie nabytych na kracach miasta obszarów moliwem bdzie

dopiero z ulepszeniem komunikacyi. Chcc wic uzyska gwarancye roz-

szerzenia sieci kolei elektrycznej i wyduenie jej ku kracom miasta, za-

waro miasto w r. 1910 ukad ze Spók tramwajow o now emisy
akcyj na zwikszenie kapitau zakadowego Spóki w celu budowy nowych

linij. Miasto nabywa nowe akcye oraz wikszo akcyj dawnych, gos wic
miasta w Spóce bdzie decydujcym co do sposobu rozszerzenia. Kom-
binacya ta w danych warunkach okazaa si korzystniejsz, ni wykupno
tramwaju za wysok cen.

Dalszym warunkiem racyonalnego rozwoju miasta jest zastpienie

przestarzaej ustawy budowlanej z r. ]HH3 now, i dostosowanie jej do

zmienionych warunków terytoryalnych, jasnem jest bowiem, e inne prze-

pisy musz obowizywa w rodku miasta, a inne na kracach. Dezyderat

taszych mieszka pozostaby nadal utopi, gdyby surowe warunki, jakie

si musi stawia w ródmieciu, stawiano równie na ubocznych przed-

mieciach. Wzgldy na zdrowie musz zapobiedz wyzyskiwaniu dalekich

obszarów w taki sposób, jak si to stao w jdrze miasta, gdzie wysokie

domy nie dopuszczaj wiata do maych dziedziczyków i gromadz setki
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lokatorów na malej parceli. Obmylenie odpowiedniej ustawy budowlanej

jest zadaniem równie trudnem, jak naglcem.

Dopenienie wszelkich postulatów objawia si zawsze w formie wy-

datków, równolegle wic z dyskusy nad rozwizaniem problemów gmin-

nych naley stawia kwesty finansow pokrycia. Stawianie wymaga jest

rzecz atw — dopenienie tych wymaga stawia rzecz na przykry grunt

realny, skd wzi na to pienidze? Zdawkowa krytyka z tem si nie liczy.

Dlatego pragncy postpu i poprawy powinni si liczy zawsze z tem, e
równoczenie ze stawianiem da trzeba by gotowym i na poniesienie

ofiar z wasnej kieszeni. Ciary gminne obecnie na mieszkacach Kra-

kowa cice, s mniejsze ni w innych miastach zachodnich, dlatego stan

porzdków Krakowa obecny w porównaniu z temi miastami moe wy-

trzyma fachow kryt\'k. W dziedzinie wydatków na cele kulturalne stoi

Kraków bardzo wysoko, suma instytucyj nauki, sztuki i owiaty, pastwo-

wych, krajowych, gminnych i stowarzyszeniowych stawia Kraków na czele

miast Polski.

Si tradycyi i kultury, wanoci pamitek narodowych uchodzi Kra-

ków w opinii ziomków dotd za stolic Polski i sama opinia obiera go

na punkt zborny wszelkich wycieczek i uroczystoci narodowych, a wyj-

tkowe to stanowisko miasta wkada na niego kosztowne obowizki, jako

na gospodarza. Z szeregu tych uroczystoci przytoczy naley waniejsze :

w r. 1869 uroczysto zoenia popioów Kazimierza W. w odnowionym

sarkofagu, 1873 pisetlecie Kopernika, w r. 1879 jubileusz Kraszewskiego,

1880 kongres historyczny, \SS3 dwuchsetlecie odsieczy wiedeskiej, 1888

trzystoiecie gimnazyum w. Anny, 1890 zoenie zwok Mickiewicza w gro-

bach katedry, 1891 stulecie konstytucyi 3 Maja, 1894 stulecie powstania

Kociuszki, 1898 odsonicie pomnika Mickiewicza, 1900 pisetlecie Uni-

wersytetu, 1910 pisetlecie Grunwaldu, dalej pogrzeby do grobu zasuo-
nych na Skace: Kraszewskiego (1887), Asnyka (1897), Siemiradzkiego (1902),

Wyspiaskiego (1907), wreszcie przeróne zjazdy okolicznociowe i wizyty.

Suma wydatków na cele kulturalne czynionych przynosi zaszczyt mia-

stu. Rubryki szkó i subwencyj na cele owiaty, sztuki i ratowania zabyt-

ków dawnych, wynosz powane stosunkowo do innych wydatków kwoty,

a na polu konserwacyi zabytków adne z miast pónocnych Europy nie

wydao w ostatnim czterdziestoleciu tyle, co Kraków.

Pod wzgldem liczby inst>'tucyj kulturalnych góruje Kraków nad

wszystkiemi miastami polskiemi, mieszczc w sobie: .Akademi Umiejtno-

ci, Uniwersytet z licznymi pomocniczymi zakadami, pi gimnazyów, dwie

szkoy realne, szko przemysow, handlow, dwa seminarya nauczyciel-

skie, 28 szkó wydziaowych i pospolitych, obok licznych klasztornych

i prywatnych, .Akademi sztuk, konserwatoryum muzyczne i kilkanacie

towarzystw kulturalnych.





DODATKI.

w toku druku tej ksiki pojawio si jeszcze kilka prac, przynoszL'ycti

nowe szczegóy luti objanienia do przeszoci Krakowa

:

Do str. 6 i 7:

Dr W. Kuniar i Dr W. D e ni et ry ki e w i cz : lody siedziby czo-

wieka przedhistorycznego z okresu paleolitu na górze Bronisawy kolo kopca

Kociuszki w Krakowie. Kraków 190'.t.

Autor pierwszy klasyfikuje rozkopany w r. 1908 grunt pod wzgldem

geologicznym i paleontologicznym. Pod warstw kulturn znajduje si loes,

pod nim pokad jurajski. Wykopane obok narzdzi krzemiennych koci po-

chodz wicej ni w poowie z mamutów, przewanie modych, nawet z je-

dnego enibryona, koci inne nie dadz si na pewno oznaczy; wszystkie

byy ju przez czowieka przedhistorycznego upane, który w epoce two-

rzenia si loesu tutaj przebywa, w kocowym okresie epoki lodowcowej.

Autor drugi rozbiera przedmiot powyszy ze stanowiska prehistoryka.

Znalezienie ladów z okresu paleolitu po za obrbem jaski jest nowoci
na ziemi krakowskiej. Szcztki znalezione s drobnemi resztkami, majcemi

warto gównie zasadnicz, t. j. stwierdzajc lad siedziby ludzkiej z epoki

zwanej w terminologii francuskiej solutresk.

Do str. 48, 59, 78 i nast.:

Dr Eugeniusz Sokoowski: Krakaii im XIV Jahrhiindert. Ein

Beitrag zur Geschichte des Magdeburger Rechts in Polen. Ycrlag von Ebel.

Marburg 1910. (Stron 81).

Pomijajc, e tytu tej pracy jest zbyt ogólny, bo autor waciwie
omawia tylko organizacy i nieco stron finansow, nie dotykajc wcale

strony kulturalnej Krakowa w XIV w. — ksieczka ta moe by poyteczn
jako popularne a systematyczne przedstawienie organizacyi. Ju Szujski we
wstpie do „Najstarszych ksig m. Krakowa" (w roku 1878) opracowa ten

przedmiot do wyczerpujco, p. Sokoowski obj t rzecz wicej po pra-

wniczemu, systematycznie, ale nie przynosi nowych wiadomoci. Mówic
o najdawniejszym przywileju lokacyjnym krakowskim, nie zna jeszcze doty-

kajcej tej kwestyi pracy Zachorowskiego „Kraków biskupi". Nie cise, je-

eli nie bdne, s wyraenia o nadaniu przez Kazimierza Wielkiego prawa
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magdeburskiego przedmieciom Krai<owa, gdy byy to lol<acye samoistnych)

miast Kazimierza i Kieparza, o przypuszczalnej maej iloci w Polsce odpi-

sów prawa niemieci<iego, o gospodarczych powodach buntu wójta Alberta

i t. p. W obrazie poszczególnych gazi dziaalnoci organów miejskich jest

autor bardzo zwizy (ustp o karach zajmuje tylko stron i dotyczy tylko

proskrypcyi). W obrazie o finansach mia autor utorowan drog w pracy

S. Kutrzetiy: „Finanse Krakowa w wiekach rednich".

Do str. 99 i nast.

:

Dr Jan Ptanik: Woski Kraków za Kazimierza Wielkiego i Wady-
sawa Jagiey. Kraków 1910. Stron 61. (Odbitka z drukujcego si T. Xlii

Rocznika krakowskiego).

Autor wykazuje na podstawie mozolnych poszukiwa w archiwach

krakowskich i woskich, e Wosi ju od Xiii w. jako duchowni i przedsi-

biorcy pojawiali si w Polsce; w XIV w. Genueczycy prowadz handel

midzy Kaff nad Czarnem morzem a Flandry, zapoznali si z drog przez

Polsk i zaczli si osiedla w Krakowie, dzierawili upy wielickie, boche-
skie i ruskie, w nastpstwie tego zawizay si stosunki bankierskie i ku-

pieckie 7. Wochami, które w XV w. si oywiy. Przedmiotem gównym
handlu by przywóz jedwabiów woskich, wywóz czerwca do jego farbowa-

nia, futer i oowiu z Polski; po Genueczykach pojawili si w Krakowie

Florentczycy i 'Wenecyanie. Kupcy woscy suyli za pierwszych poredni-

ków w zawizaniu urzdowych stosunków dyplomatycznych z pastwami
woskiemi. W epoce tej spotykamy nadto Wochów myncerzy, lekarzy, z któ-

rych Jan de Sacchis z Pawii by dziekanem wydziau lekarskiego i w r. 1433

ukada statut tego wydziau, w kocu XV w. przybywa jeden z przodo-

wników humanizmu Filip Kalimach de Thedaldis. Z dobytych tych szczegó-

ów wynika, e wpywy woskie bardzo wczenie na kultur polsk oddziay-

way, i e zbyt wiele niekiedy przypisywano dawniej wpywom niemieckim.

Do str. 1 15 i nast.:

Stanisaw Kutrzeba i Jan Ptanik: Dzieje iandlu i kupiecwa

krakowskiego. (Rocznik krakowski T. Xl i osobna odbitka. Stron 183).

W czci pierwszej, opracowanej przez prof. Kutrzeb, obejmuje pierw-

szy rozdzia streszczenie wiadomoci o handlu redniowiecznym, które po-

przednio w roku 1902 ogosi prof. Kutrzeba w cennej swej pracy „Handel

Krakowa w wiekach rednich", na której to pracy w rozdz. VII tej ksiki

si opieraem. Nastpnie wkracza autor w epok zupenie dotd nieopra-

cowan, przynoszc z odszukanych przeze materyaów archiwalnych nie-

zmiernie interesujce szczegóy do poznania dziejów gospodarczych Polski

w ogóle, a handlu krakowskiego w szczególe. Od XVI w. zmieniaj si zu-

penie stosunki handlowe w Europie z powodu odkrycia drogi nowej do

Indyi wschodnich w okoo Afryki. Zamiera dawny wietny handel ródzie-

inno-niorski, a z nim i handel przez Polsk idcy drog ldow, nioscy
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towar z Azyi do Europy i naodwrót z Zachodu na Wschód. Polska prze-

chodzi do handlu wywozowego zboa i byda. Ale zboe i bydo wywozi

ju szlachta. Ginie dla Krakowa dochód z porednictwa handlowego. Wy-
wozi kupiec krakowski mao, mniej jeszcze ni dawniej, a za wiele dowozi.

W w. XVI i XVII duo bierze towaru z Woch oraz przez Gdask. Coraz

bardziej maleje rynek zbytu, w miar jak punkt cikoci przenosi si do

Warszawy, jak kraj coraz bardziej uboa. Wiek XVIII przedstawia ju upa-

dek ogromny. Zacieni si horyzont krakowskiego kupca, zalenego gównie

od jarmarków wrocawskich i lipskich. Stara si kupiectwo utrzyma dawn
organizacy handlu, zwaszcza prawo skadu. Daremne to w tych warunkach,

najwikszy ten miasta przywilej ginie bez ladu.

Pierwszy rozbiór, odcinajcy prawy brzeg Wisy od Krakowa, now
jest dla handlu klsk. Po rozbiorze trzecim miasto ju w upadku i w sta-

nie przejciowym, po którym za Ksistwa warszawskiego dopiero zaczyna

si budzi handel krakowski z upienia, gdy Kraków ogoszono w r. 1810,

za staraniem kongregacyi kupieckiej, wolnem miastem handlowem, o czem

ju nio kupiectwo krakowskie w czasie sejmu czteroletniego, cieszc si

nadziej, e miasto zostanie uznane za — „porto franco". Przychodz czasy

Rzpltej krakowskiej. Obszernie przedstawia prof. Kutrzeba ustrój handlowy

tego miniaturowego pastewka, jego handlowe stosunki z ssiadami, zwasz-

cza z Królestwem Polskiem. Niele si dziao handlowi temu, brak ce spra-

wia, e sobie tak tanio ycia w Krakowie chwalono. Podobno to bya
jedyna dobra strona tej epoki. W r. 1846 Kraków znowu sta si austrya-

ckim, a kupiectwo musi si przystosowywa do ogólnych pastwowych sto-

sunków i walczy z konkurency dojrzalszych pod wzgldem handlowym

i przemysowym prowincyj austryackich.

Obecnie stoi na pierwszem miejscu handel zboem, skupiajcy si
w „hali zboowej" stowarzyszenia kupców dla handlu podami rolniczymi,

zaoonem w roku 1893. Cho ma wszelkie po temu warunki, nie sta si

Kraków miejscem wielkiego handlu na bydo. Interesów wielkiego handlu

broni w Krakowie istniejca od roku 1850 Izba handlowa i przemysowa,

instytucya nie cile krakowska, bo obejmujca ca zachodni Galicy,

gównie jednak na Kraków zwracajca sw dziaalno. Przewaa handel

detailiczny, ale wolna konkurency sprawia, e w wielu artykuach zaspo-

kaja potrzeby krakowskich konsumentów wprost wiedeski handel.

Mae miasteczka galicyjskie zalene byy dawniej od Krakowa, std
bray towar. Ostatnie lata przynosz zwrot w kierunku usamodzielnienia si

tych miasteczek, zaczynaj one towary w coraz wikszej mierze bra wprost

z fabryk, bez porednictwa krakowskich sklepów.

Dawny kupiec nabywa wiedz w twardej drodze ycia, w podróach
dalekich, obecnie otwarta inna droga do rozwoju umysu kupca: nauka,

zdobycie wiedzy handlowej w szkole, przez fachowe studya, czemu suy
zaoona dopiero w jesieni 1882 r. szkoa handlowa. Pocieszajcym obja-

wem jest, i nareszcie zdobyo si kupiectwo krakowskie na swój organ.

K. Bkowski. Dzieje Krakowa, 32
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Wychodzcy od r. 1907 „Kupiec polski" szerzy wiadomoci iiandlowe i broni

energicznie interesów tcupiectwa.

Rodziny krakowsi<ie chrzecijaskich kupców nie maj ywota duszego
jak wiek. Ci, którzy na handlu dorobili si majtku i dobili znaczenia, zni-

kaj z widowni miejskiej. Niektórzy z obcych wracali do ojczyzny, inni, gdy

tylko z hojnej rki losu dosta im si w udziale dobrobyt, porzucali sklep

i szli — na rol, by zaj miejsce wród szlachty. Ta niech, jaka bya
w Polsce u szlachty dla okcia i miarki, oddziaywaa w ten sposób na

mieszczastwo, które nie umiao by dumnem mieszczastwem Woch czy

Niemiec, e wolao przechodzi do rzdu szlacheckiego stanu, wolao wród
szlachty i choby na szarym kocu, ni przewodzi miejskiemu plebeju-

szowskiemu stanowi. Ten duch do dzi jeszcze w peni nie zamar. Syn po

ojcu nie obejmowa sklepu, lecz jeli nie na rol, to szed do urzdu. Dzi
w Krakowie ledwie kilka firm monaby wyliczy, które s w rkach trzeciej

generacyi. Ale stare te pogldy ju wkrótce przejd do przeszoci, do której

one z ducha nale.
Ludzi przedstawia druga cz ksiki, skrelona piórem prof. Jana

Ptanika. Dugo s kupcami tylko cudzoziemcy! A wic id naprzód ludzie

XIV stulecia, a wród nich na czele znani, goni Wierzynkowie. Zbogaciw-

szy si, weszli midzy szlacht. Wiek nowy XV nowych wysuwa na wido-

wni ludzi. Wród nich góruj Morsztyni. Pod koniec XV wieku napywaj
Niemcy nadrescy — Betmanowie, Bonerzy. To moe najpotniejsi kupcy,

jakich Kraków mia kiedy. Bonerów mona miao porówna z niemieckimi

Fuggerami, takie oni w Polsce na dworze umieli zaj stanowisko. W XVI

wieku niepolednie zajmuj w Krakowie miejsce Szwajcarzy: Fogelwedero-

wie i Waatowie, i Niemcy bawarscy: Gutteterowie, obok niniejszych. Mniej

znane nazwiska Niemców z krajów austryackich i pónocnych Wgier i Cze-

chów. lsk dostarczy monych Cyrusów. Ju w XIV w. nie brako w Kra-

kowie Wochów. Now, siln fal, napywaj oni w wieku XVI, wieku re-

nesansu, po Bonie zwaszcza. Koo 300 nazwisk woskich wykazuje autor.

Obok nich wiek XVI przyprowadza do Krakowa Szkotów w znacznej liczbie.

Jak si pokazuje z bada autora, nie brako jednak w Krakowie take Fran-

cuzów, Belgów, Flamandów. Od XVI w. polszczy si Kraków, polszcz si

i ci przybysze, tylko nazwiska obce zostaj. Utrzymuje si te ten polski

charakter Krakowa odtd, mimo wysików za austryackich rzdów, by ger-

manizowa. Za Rzpitej krakowskiej znowu szereg rodzin kupieckich zamo-

nych, silnych: Laskiewiczów, Hallerów, Bochenków, Mczeskich, Kirch-

mayerów, Szwarzów i t. d.

Osobn, cz trzeci ksiki, powica prof. Kutrzeba krakowskiej

kongregacyi kupieckiej. W r. 1410 ona powstaa. Lecz saby jej byt — póniej

zanika zupenie. Niepotrzebna bya zreszt, gdy trosk o handel wzia na

swoje barki krakowska rada miejska, z kupców gównie zoona. Dopiero

w r. 1722 na nowo budzi si kongregacya do ycia, zatwierdzona wówczas

przywilejem Augusta II. Nic ona wikszego zdziaa nie moe w tych czasach
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upadku. May by widnokrg kongregacyi, jak Kraków wtedy prowincyonal-

neni, niebogatem jest miastem. Na uwag zasuguj przecie obszerne me-

moryay, wypracowane w latach przed sejmem czteroletnim (podane w no-

latkach w caoci), które wskazuj, e ten kupiec ówczesny umia patrze

krytycznie na stan rzeczy w kraju, myla z trosk o przyszoci. Za rzdów
Ksistwa Warszawskiego, mimo cikich warunków bytu, kupcy pac i pac
na rzecz odradzajcej si ojczyzny, peni patryotycznego zapau. Du sum
45.000 zp. zoyli w r. 1809 na ofiar dla ojczyzny. Za Rzpltej krakowskiej

kongregacya staje u szczytu swej dziaalnoci. Ona kieruje waciwie han-

dlow polityk pastewka, przygotowuje projekty organizacyi, daje wskazó-

wki co do zawierania traktatów handlowych i t. d. Po r. 1846 sabnie jej

dziaalno. Musi si na nowo organizowa na podstawie austryackich ustaw.

Ale i w tych ciasnych ramach dobrowolnego stowarzyszenia kupców przecie

robi co moe, zwaszcza w ostatnich latach, by podnie stan kupiecki,

a zawsze wierna dawnej, patryotycznej tradycyi.

Do str. 152:

Dr Adolf Chybiski: Materyaiy do dziejów królewskiej kapeli ro-

ranysów na Wawelu. Cz I. 1540—1624. Kraków 1910. Stron 61.

Autor kreli na podstawie aktów i dokumentów znalezionych w archi-

wum kapituy na Wawelu, history kapeli „rorantystów" : Rorantystami byli

piewacy-ksia. Kapel t powoa do ycia i zapisami obdarzy król Zyg-

munt 1. Praca p. Chybiskiego podaje po raz pierwszy szczegóy organi-

zacyi rorantystów, oraz przynosi spis muzykaliów, jakiemi si posugiwali.

Wykaz imienny nazwisk rorantystów zamyka rozprawk, która doprowadza

history tej korporacyi do r. 1624. Dalsze jej dzieje obejmie cz druga.

Zasug wielk autora jest zbadanie róde archiwalnych i wyszukiwanie

muzykaliów dawnych, które tak dugo leay nie dotykane przez nikogo

i nieznane.

Do str. 182 i nast.:

Józef Muczkowski: Dawne warownie krakowskie. (Odbitka z dru-

kujcego si T. XIII Rocznika krakowskiego. Stron 48).

Autor przedstawiwszy system redniowieczny prowadzenia wojny, for-

tyfikowania, oblenia i broni, opisuje dawne bramy, baszty i mury Krakowa

na podstawie róde drukowanych. Ksik illustruj kolorowe podobizny

akwarel Jerzego Gogowskiego z r. 1809, przekazujcych pamici zburzone

niestety baszty i mury krakowskie, oraz nader cenne architektoniczne zdj-

cia, plany i przekroje Barbakanu floryaskiego i przylegych baszt, wraz

z przypuszczalnym widokiem (rekonstrukcy) dawnej fizyonomii tyche.

W ostatniej chwili pojawia si ksika: Dr M. Szarota: Die letzten

Tage der Republik Krakau. Breslau 1911.
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